
 قواعد كتاب:مع اج

 ((النحو الواضح))

 لعلي اجلارم و مصطفى أمني

 (والشرح والتمارين األمثلةقاعدة جمردة من  421)

 

 ويليه:

 ((مئة قاعدة يف النحو))

 و

 ((مخسون قاعدة يف الصرف))

 أ. د. عبدالعزيز احلريبلــ 
  



وصحبه ومن وااله،  بسم هللا، واحلمد هلل، والصالة والسالم على خري خلق هللا وعلى آله
 وبعد:

 
من قبل وزارة املعارف املصرية يف السابق الذي كان مقررا  ((النحو الواضح)كتاب: )  فإن

عترب من أحسن املؤلفات يف علم النحو يف ي   يف املدارس االبتدائية والثانوية: على الطالب
 هذا العصر؛ وذلك لعدة أسباب، منها:

 

 فهم الطالب املبتدئ هلذا العلم.؛ مبا يتناسب مع سهولة العبارة -

فيبدأ الدرس أوال ابألمثلة  :املتبعة يف وضع القواعد النحوية الطريقة املنهجية -
 الواضحة، مث يليها شرح مبسط وفق هذه األمثلة، ومن مث وضع القاعدة.

: ليتدرب القارئ على اإلعراب؛ إذ الغاية الكربى من تذييل الدرس بنماذج إعرابية -
 كيفية إعراب الكلمات.  :م النحوتعلم عل

 ، المتحان فهم الطالب من خالهلا.إرفاق الدرس بتمارين غري حملولة -

 

وقد حنوان يف هذا الكتاب طريقة االستنباط اليت هي أكثر طرق » .. قال املؤلفان: 
 التعليم قرابا إىل عقول األطفال، وأثبتها أثراا يف نفوسهم، وأقرهبا إىل املنطق؛ ألهنا خري  

دافٍع إىل التفكري والبحث، وتعّرف وجوه امل شاهبة وامل خالفة بني األشباه واألضداد؛ فقد 
 ... «.أكثران من األمثلة اليت تستنبط منها القواعد، على طراٍز حديٍث مل يسبق له مثال



، بعد كل هناية درساليت و ِضعت و  ،يف هذا الكتاباليت  النحوية قواعدأمهية اللسهولة و و 
(، قمت مستعينا ابهلل جبمعها كاملة من النحو الواضح كتابخالصة دروس  واليت هي )

من األمثلة والشرح  وجردهتا، (1)مبرحلتيه االبتدائية والثانوية أول الكتاب إىل أخره
 ،؛ ليسهل على املتعلم النظر فيهايف الكتابهي مث رتبتها بعناوينها كما  والتمارين

 .أثناء دراسة الكتاب أو بعد إمتامه بيسر وسهولة ومراجعتها ،والرتكيز عليها

 

 من الكتاب موجودة كاملة  الكرتونية نسخة على يف مجع هذه القواعد وقد اعتمدت
قواعد، مث قابلتها من أوهلا إىل المنها كل  استخلصتبرانمج املكتبة الشاملة، ف على

 :اهلوهذا بيان ، تابكلل الورقية الطبعات احلديثةأخرها على أفضل 

 
 القاهرة. -صرية السعودية للطباعة والنشر املطبعة الدار  -

بتعديل بعض األخطاء فاستفدت منها  (الناشر الوحيد للطبعة الشرعيةوكتب عليها: )
 اليت وجدهتا يف نسخة الشاملة.

 
 على طبعة:بعد ذلك مث قابلتها 

 .بضبط وتعليق: حممد ِمرايب .مؤسسة الرسالة انشرون -

 ملتميز يف الضبط احلريف للقواعد.استفدت منها كثريا لعمله اقد و 

 
                                                           

كما هي اليوم، وكانت املراحل: تبدأ   السابق ابملدارس املصريةموجودة يف  (توسطةاملمرحلة تكن )مل  تنويه: )1(
 ابالبتدائية مث بعدها مباشرة مرحلة الثانوية.



( اعتنت الدار املصرية السعوديةستحق االقتناء؛ فطبعة )ومجيع هذه الطبعات املذكورة ت
دروس  ميعكاملة جل  التمارين هذه على جاابتلإل دليال وأضيف فيها الكتاب تمارينب

 خاصة املبتدئ. ،.. وهذا يهم الطالبالكتاب

فاقتها يف إعراب األمثلة يف احلاشية، وشرح ما أ هبم وما  (مؤسسة الرسالة انشرون)وطبعة 
وذلك ابلرجوع إىل أهم كتب هذا الفن اخلاصة هبذه أ مجل لبعض القواعد النحوية 

ام يق كذاللقواعد واألمثلة والضروري من الشرح، و  الضبط احلريف إضافة إىل املرحلة،
 بتشجري جل مباحث الكتاب ليسهل على القارئ تصور الدرس -اجزاه هللا خري -احملقق 

 املقرر بشكل إمجايل.

 

 :جمموعة قواعد الكتاب مجيعو 

 التايل:ك( قاعدة، مقسمة  421)

 ( قاعدة.181مرحلة االبتدائية = )

 ( قاعدة.240مرحلة الثانوية = )

 

املذكورة يف األعلى رجع للكتاب األصل بطبعتيه ي   ومعرفة شرحها: ولدراسة هذه القواعد
 أو غريها من الطبعات اليت خدمت الكتاب.

 كثرية مبثوثة يف شبكة اإلنرتنت هلذا الكتاب املبارك.  ومرئيةوهناك شروح صوتية 

 



 القواعد التالية: ،(النحو الواضح)كتاب   مث أرفقت بعد انتهاء قواعد

 ((.مئة قاعدة يف النحو)) -

 ((.مخسون قاعدة يف الصرفو )) -

أستاذ التفسري والقراءات جبامعة أم القرى، والرئيس املؤسس -أ. د. عبدالعزيز احلريب لــ/
 .-جملمع اللغة العربية مبكة

 

جبمل على طريقة القواعد الفقهية أو قريب منها  -حفظه هللا-ودوهنا كان قد مجعها و 
املعرفة على طريقة تيّسر له ليضبط هبا املتعلم فروع املسائل ونظائرها وحكمها و لخمتصرة 

طالب فرأيت أمهية إرفاقها لفائدهتا ل. يف علمي النحو والصرف. أثبت ومنهج أقوم
 العلم.

 

 وهللا أسأل أن ينفع هبذا اجلمع، وأن يبارك فيه، وأن يكتب له القبول عنده.

 واحلمد هلل رب العاملني

 اجلامع/

 أبو زارع املدين
AbuZare@hotmail.com 
https://twitter.com/AbuZare 

 

 

AbuZare@hotmail.com
AbuZare@hotmail.com
https://twitter.com/AbuZare
https://twitter.com/AbuZare


 

 كتاب قواعد  
 (النحو الواضح)

 املرحلة االبتدائية

 اجلزء األول:
 

 

 
 
 
 

 اجلملة املفيدة:



 القواعد:
 الرتكيب الذي يفيد فائدة اتمة يسمى مجلة مفيدة، ويسمى أيضا كالما. -1
اجلملة املفيدة قد ترتكب من كلمتني، وقد ترتكب من أكثر، وكل كلمة فيها تعد  -2

 جزءا منها.

 

 أجزاء اجلملة

 القواعد:
 .الكلمة ثالثة أنواع: اْسٌم، وفعٌل، وحرف -3
أو أي شيء  ،فاالسم: كل لفظ يسمى به إنسان، أو حيوان، أو نبات، أو مجاد -أ

 آخر.
 عمل يف زمن خاص. والفعل: كل لفظ يدل على حصول -ب
 واحلرف: كل لفظ ال يظهر معناه كامال إال مع غريه. -ج

 

 
 
 
 
 

 تقسيم  الفعِل ابعتباِر َزَمِنهِ 



 اْلفْعل  املاضي -1

 :القواعد
 ه َو كلُّ فْعٍل يد لُّ على حصول عمل يف الزمن املاضي. :اْلِفْعل  اْلماضي -4

 

 اْلفْعل  اْلم ضارع   -2

 :القواعد
هَو كلُّ فْعٍل يد لُّ على حصول عمل يف الزمن احلاضر َأو  :اْلم ضارِع  الْفِعل   -5

وهي اهْلمَزة  والنُّون  واْلياء   ،َوال بد أن يكون َمْبد وءاا حبرٍف مْن َأحرف امل َضارَعةِ  ،امل ْسَتقَبلِ 
 َوالتَّاء .

 

 فعل  اأَلمرِ  -3

 :القواعد
 ح ص ول َشيٍء يف الزمن املستقبل. ه َو كلُّ ِفعٍل ي طَلب  بهِ  :ِفعل  اأَلْمر -6

 

 

 



 الفاعل
 :القواعد

 فعل، ودل على الذي فعل الفعل. ه  مَ دَّ قَ الفاعل: اسم مرفوع تَـ  -7

 

 املفعول به
 :القواعد

 اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل. :املفعول به -8

 

 اْلم وازَنَة  بني اْلفاِعِل واْلَمْفع وِل بهِ 
 َعرْفنا مما َمضى ما أْييت:

 َأنَّ كلَّ فاِعٍل وكلَّ َمْفع وٍل بِه اْسٌم. -1
 َأنَّ اْلفاِعَل هَو الذي َصَدَر َعْنه  اْلِفْعل . -2
 َأنَّ اْلمْفع وَل بِه ه َو الَِّذي وقع عليه الفعل. -3
 َأنَّ اْلَفاِعَل آِخر ه  مرفوع. -4
 أن املفعول به آِخر ه  َمْنص وٌب. -5

 

 



 املبتدأ واخلرب
 القواعد:

 اسم مرفوع يف أول اجلملة. :املبتدأ -9
 .مجلة مفيدة : اسم مرفوع ي كوِّن  مع املبتدإاخلرب -10

 

 اجلملة الفعلية
 :القواعد

 تسمى مجلة فعلية.كل مجلة ترتكب من ِفْعٍل وفاعٍل   -11

 

 اجلملة االمسية
 :القواعد

 وخرب تسمى مجلة امسية. كل مجلة ترتكب من مبتدإ  -12

 

 املضارعنصب  الفعل 
 :القواعد

 نصب الفعل املضارع مىت سبقه أحد النواصب األربعة، وهي:ي   -13
 .(أن، لن، إذن، كي)



 جْزم  الفعِل املضارعِ 
 القواعد:

 جيزم الفعل املضارع إذا سبقه حرف جازم كاحلروف اآلتية، وهي: -14
 .(إنْ ) ، و(ال الناهية) ، و(مل)

واحلرف األول ينفي حصول  مضارعاا واحدا. ( جتزمان فعالا ال الناهية) ، و(مل) -15
 الفعل يف املاضي، والثاين ينهى عن عمل الفعل.

 ، جتزم فعلني، وتفيد أن حصول الفعل األول شرط يف حصول الفعل الثاين.(إنْ ) -16
 

 رفع الفعل املضارعِ 
 :القواعد

 يـ ْرَفع  اْلِفْعل  اْلم َضارع  إذا مل تسبقه أداة من أدوات النصب أو اجلزم. -17

 

 

 

 

 



 كان وأخواهتا
 القواعد:

وتنصب الثاين ويسمى  ،واخلرب، فرتفع األول ويسمى امسها لى املبتدإتدخل كان ع -18
 خربها.

 (صار، وليس، وأصبح، وأمسى، وأضحى، وظل، وابت: )مثل كان فيما تقدم -19
 وتسمى هذه األفعال أخوات كان.

فال  (ليس، إال )يعمالن عمل املاضي وأمرٌ  لكل فعل من هذه األفعال مضارعٌ  -20
 .وال أمرٌ  أييت منها مضارعٌ 

 

 وأخواهتا إنَّ 
 :القواعد

فـََتنِصب  املبتدأَ  ، تدخل على املبتدإ واخلرب،إن، وأن، وكأن، ولكن، وليت، ولعل -21
 وي َسمَّى امَسها، َوتـَْرَفع  اخلرََب ويسمى خربها.

 

 االسم جرُّ 
 القواعد:

 وهي: ،االسم إذا سبقه حرف من حروف اجلر اآلتية رُّ جي َ  -22
 من، وإىل، وعن، وعلى، ويف، والباء، والالم.

 

 



 النعت
 القواعد:

 .منعواتا  املوصوف   االسم  ، ويسمى لفظ يدل على صفة يف اسم قبله :النعت -23
 النعت يتبع املنعوت يف رفعه ونصبه وجره. -24

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 قواعد كتاب 
 (النحو الواضح)

 املرحلة االبتدائية

 اجلزء الثاين:
 

 



 تقسيم  الفعِل إىل صحيِح اآلخر ومعتِل اآلخر
 القواعد:

وت َسمَّى هذه اأَلحرف  ه أَلفاا َأْو واوا أو ايء، : هو ما كان آخر الفعل املعتل اآلخر -25
 الثالثة أبحرف العلة.

 هو ما مل يكن آخره حرفا ِمْن أْحر ِف اْلِعلَِّة الثالثة. الفعل الصحيح األخر: -26

 

 املبين واملعرب
 القواعد:

، الكلمات تنقسم قسمني: ما يثبت آخره على حال واحدة يف مجيع الرتاكيب -27
 وما يتغري آخره ويسمى معراب. يا؛ويسمى مبن

 احلروف كلها مبنية، وكذلك مجيع األفعال املاضية، ومجيع أفعال األمر. -28

 

 أنواع البناء
 القواعد:

 :، وهيالزم أواخر الكلمات املبنية أربعٌ األحوال اليت ت   -29
 وتسمى أنواع البناء. ،السكون والفتح والضم والكسر

إهنا  :يقال ،أواخرها السكون أو الفتح أو الضم أو الكسرالزم الكلمات اليت ي   -30
 مبنية على السكون أو الفتح أو الضم أو الكسر.

 



 أنواع اإلعراب
 القواعد:

 :األحوال اليت تعرتي أواخر الكلمات املعربة أربع، وهي -31
 واجلزم، وتسمى أنواع اإلعراب. الرفع والنصب واجلر

 :عالمات اإلعراب األصلية أربع وهي -32
 والكسرة والسكون، وينوب عنها عالمات أخرى تذكر يف مواضعها. الضمة والفتحة

الرفع والنصب يشرتكان يف األمساء واألفعال، واجلر خيتص ابألمساء، كما خيتص  -33
 اجلزم ابألفعال.

 

 َأحوال بناِء الفعِل املاضي
 القواعد:

ََن َعَلى الفتح إال إذا اتصلت به واو اجلماعة -34 بَن على في   ،الفعل اْلَماِضي يـ بـْ
بَن الدالة على الفاعل، في   (اناء املتحركة، أو نون النسوة، أو )الضم، أو اتََّصَلْت ِبِه الت

 على السكون.

 

 

 

 



 َأحوال بناِء اأَلمر
 القواعد:

صحيَح اآلِخِر ومل يـَتَِّصْل ِبِه شيء، وكذلك بَن فعل األمر على السكون إذا كاَن ي   -35
 ن النسوة.إذا اتصلت به نو 

 بَن على اْلَفْتِح ِإَذا اتصلت به نون التوكيد.وي  
 بَن على حذف حرف العلة إذا كاَن م ْعَتلَّ اآلِخِر.وي  
نَـنْيِ أْو واو  مَجَاَعٍة أْو ايء خماطبة.وي    بَن على حذف النون إذا اتصلت به أِلف  اثـْ

 

 َأحوال  بناِء املضارعِ 
 القواعد:

بَن على السكون بَن الفعل املضارع على الفتح إن اتصلت به نون التوكيد، وي  ي   -36
 فيما عدا ذلك. عرب  إن اتصلت به نون النسوة، وي  

 

 اإلعراب احمللي
 القواعد:

ال نصب أو اجلر أو اجلزم، إذا وقعت كلمة مبنية يف موضع من مواضع الرفع أو ال -37
على حسب موضعها يف  ،إهنا يف حمل رفع أو نصب أو جر أو جزم :خرها، ويقالآ ر  غيـَّ تَ يَـ 

 اجلملة.



 الفصل املضارع  املعتل اآلخر وأحوال إعرابه
 القواعد:

 ة مقدرة على األلف والواو والياء.بضم رفع  الفعل  املضارع  املعتل اآلخر ي   -38
 على الواو والياء. اهرةٍ بفتحة مقدرة على األلف، وظَ  نصب  وي  

 حبذف اآلِخر. زم  وجي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االسم  املعتل  اآلخرِ 
 ِإعرابه املقصور وَأحوال   -1

 القواعد:
 أَِلٌف الزَِمٌة. آخره   اْلمْقص ور  ه َو ك لُّ اسم معربٍ  -39
40- .  تـ َقدَّر  َعَلى آِخِر اْلَمْقص وِر َحرَكات اإِلْعَراِب الثَّالث 

 

 وَأحوال ِإعرابهاملنقوص  -2

 القواعد:

ق وص  ه َو ك لُّ اْسم م ْعَرٍب آِخر ه  ايٌء الزمةٌ  -41 َلها. مكسورٌ  اْلَمنـْ بـْ  ما قـَ
تـ َقدَّر  الضَّمَّة  َوالَكْسَرة  َعَلى آخر املنق وِص يف َحاليِت الرَّْفع َواجْلَرِّ، َأما النَّْصب   -42

 فـََيك ون  ِبَفْتَحٍة ظَاِهَرٍة َعَلى اآلِخِر.

 

 
 
 
 
 



 املضمرة (َأنـ )نصب  املضارع ب
 بعد الم التـَّْعِليل -1

 القواعد:
 م ْضَمرةا َجَوازاا بعد الم التعليل. (َأنْ ـ )الفعل املضارع بِ  نصب  ي   -43

 
 بعد الم اجل ح ود -2

 القواعد:
  بعد الم اجلحود.وجوابا  مضمرةا  (أنـ )ب املضارع   الفعل   نصب  ي   -44

 

 (َأو)بعَد  -3

 القواعد:
 .(ِإالَّ )َأْو  (ِإىَل )الَّيِت مبْعََن  (َأوْ ) بعد وجوابا  مضمرةا  (أنـ )املضارع ب نصب  ي   -45

 

 (حىت)بعَد  -4

 القواعد:
 .(حىت) بعد وجوابا  ضمرةا م   (أنـ )ب املضارع   نصب  ي   -46

 

 

 



 بعد فاء السببية -5

 القواعد:
 طََلٍب. أو  بعد فَاِء السََّبِبيَّة اْلَمْسب وَقِة بنفيوجوابا  مضمرةا  (أنـ )ب املضارع   نصب  ي   -47

 

 بعد واو املعية -6

 القواعد:
  بعد َواِو اْلَمِعيَِّة اْلَمْسب وَقِة بِنَـْفي َأْو طََلٍب.وجوابا  ضمرةا م   (أنـ )املضارع ب نصب  ي   -48

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جوازم  الفعِل املضارعِ 
 األدوات اليت جتزم ِفْعالا واحداا  -1

 القواعد:
ىل ت ِفيد  (، َواأل و اَلم  اأَلْمرِ ) ، وَ (َلمَّا)ِمَن اأَلَدَواِت الَّيِت جَتْزِم  ِفْعالا م َضارِعاا َواِحداا،  -49

َر أن النفي هبا يستمر إىل زمن التَّكلُّم، والثَّانَِية  جْتَعل  امل َضارَِع م ِفيداا (ملَْ ـ )النـَّْفَي كَ  ، َغيـْ
 ِلأَلْمِر.

 

 األدوات اليت جتزم ِفْعَلني -2

 القواعد:
نَـَتا َعْشَرَة أداة: األدوات اليت جتزم ِفْعَلنْي: -50  اثـْ

ا ماإذ) و (إن)  َحْرفَاِن.( َومه 
ث َما) وَ  (َأّنَّ ) وَ  (أين) و (أاين)و (َمىَت ) وَ  (مْهَما) وَ  (َما) وَ  (َمنْ و ) َفَما) وَ  (َحيـْ  وَ  (َكيـْ

يع َها َأمْسَاٌء. (َأي  )  َومجَِ

 

 

 

 



ا  األفعال  اخلمسة  وِإعراهب 
 القواعد:

نَـنْيِ  -51 أْو ايء  ،أْو واو  مَجَاَعةٍ  ،األفعال اخلمسة هي كل مضارع اتصلت به أِلف  اثـْ
 خماطبة.

 حبذفها. زم  وجت   نصب  بثبوت النون، وت   رفع  األفعال اخلمسة ت   -52

 

 تقسيم االسم إىل م ْفَرٍد وم ثـََنَّ َومَجعٍ 
 القواعد:

، َومَجعٍ  -53  .االسم ينقسم ثالثة أقسام: م ْفَرٍد، وم ثـََنَّ
 ما دل على شيء واحد. :فاملفرد
 ما دل على شيئني اثنني بزايدة ألف ونون أو ايء ونون يف آخره. :واملثَن
 ما دل على أكثر من اثنني. :واجلمع

 

 

 

 



 تقسيم اجلمع
 القواعد:

 ينقسم اجلمع ثالثة أقسام: مجع تكسري، ومجع مذكر سامل، ومجع مؤنث سامل. -54
 ما دل على أكثر من اثنني بتغري صورة مفرده. :فجمع التكسري -أ

ما دل على أكثر من اثنني بزايدة واو ونون أو ايء ونون يف  :املذكر السامل ومجع -ب
 آخره.

 ما دل على أكثر من اثنتني ِبزايَدِة أَِلٍف واتٍء يف آِخرِِه. :ومجع املؤنث السامل -ج

 إعراب املثَن -1

 القواعد:
 ابلياء. رُّ ، وجي  نصب  املثَن ابأللف، وي   رفع  ي   -55

 

 املذكر الساملإعراب مجع  -2

 القواعد:
 ابلياء. ر  ، وجي  نصب  رفع ابلواو، وي  مجع املذكر السامل ي   -56

 

 إعراب مجع املؤنث السامل -3

 القواعد:
 ابلكسرة. ر  وجي   نصب  رفع ابلضمة، وي  املؤنث السامل ي   ع  مجَ  -57

 املضاف واملضاف إليه



 القواعد:
 .صَ صَّ بسبب هذه النسبة أو تََ  فَ رَّ عَ تَـ إىل اسم بعده، فَـ  سبَ اسم ن   :املضاف -58
نونه إذا كان  ذف  عند اإلضافة إذا كان منوانا قبلها. وت   تنوينه   ذف  املضاف ي   -59

 مثَن أو مجع مذكر ساملا.
 اسم أييت بعد املضاف، وهو جمرور. :إليه ضاف  امل   -60

 

ا  اأَلمساء  اخلمسة  وِإْعراهب 
 القواعد:

 األمساء اخلمسة هي: أب، وأخ، وحم، وفو، وذو. -61
يف إعراهبا هذا  شرتط  ابلياء، وي   رُّ ابأللف، وجت   نصب  ابلواو، وت   رفع  األمساء اخلمسة ت   -62

 م.املتكلِّ  لغري ايءِ  ضافةا أن تكون م   اإلعرابَ 

 

 عالمات  التْأنِيِث يف األفعال
 القواعد:

 إذا كان الفاعل مؤنثا كان الفعل مؤنثا. -63
 يف آخره. ساكنةٌ  عالمة التأنيث يف الفعل املاضي اتءٌ  -64
 يف أوله. متحركةٌ  عالمة التأنيث يف الفعل املضارع اتءٌ  -65

 

 عالمات  التْأنِيِث يف األمساء



 القواعد:
 :تتصل آبخر األمساء، وهي ثالثٌ  األمساءِ  أتنيثِ  عالمات   -66
 متحركة، أو ألف مقصورة، أو ألف ممدودة.اتء 
 َخالياا ِمْن َعالمِة التأنيث. املؤنث   االسم   قد يكون   -67

 

 النكرة واملعرفة
 القواعد:

 اْسٌم يدل على شيء َغرْيِ م عَّنٍي. :النَِّكَرة -68
 اْسٌم َيد لُّ على شيء معني. :اْلَمْعرَِفة   -69

 

 ملَ العَ 
 القواعد:

 اسم معرفة مسي به شخص أو مكان أو حيوان أو أي شيء آخر. :العلم -70

 

 ف ابأللف والالمعرَّ امل  
 القواعد:

 إذا دخلت األلف والالم على اسم نكرة جعلته معرفة. -71
 

 الضمري
 القواعد:



 الضمري اسم، معرفة يدل على املتكلم، أو املخاطب، أو الغائب. -72
 

 الضمري املنفصل -1
 القواعد:

 ما ميكن النطق به وحده من غري أن يتصل بكلمة أخرى. :الضمري املنفصل -73
 الضمائر املنفصلة اخلاصة ابلرفع هي: -74

 أان: للمتكلم.
 حنن: للمتكلمني.
 أنَت: للمخاطب.
 أنِت: للمخاطبة.

 أنتما: للمخاطبَـنْيِ أو املخاطبَـتَـنْيِ.
 أنتم: للمخاطِبنَي.

 أننت: للمخاطبات.
 هو: للغائب.

 للغائبة. هي:
 هم: للغائِبنْيَ.

 هن: للغائبات.
 مها: للغائبَـنْيِ أو الغائبَـتَـنْيِ.

 الضمائر املنفصلة اخلاصة ابلنصب هي: -75
 إايي: للمتكلم.

 إايان: للمتكلمني.
 إايَك: للمخاطب.
 إايِك: للمخاطبة.

 إايكما: للمخاطبَـنْيِ أو املخاطبَـتَـنْيِ.
 إايكم: للمخاطِبنْيَ.



 للمخاطبات.إايكن: 
 إايه: للغائب.
 إايها: للغائبة.

 إايمها: للغائبَـنْيِ أو الغائبَـتَـنْيِ.
 إايهم: للغائِبنْيَ.

 إايهن: للغائبات.
 

 الضمري املتصل -2
 القواعد:

 ويتصل دائما بكلمة أخرى. ،به وحده نطق  الضمري املتصل هو الذي ال ي   -76
 هي: -ابلرفعوهي خاصة -الضمائر املتصلة ابألفعال  -77

 التاء وألف االثنني وواو اجلماعة ونون النسوة وايء املخاطبة.
ايء املتكلم وكاف املخاطب وهاء الغائب إذا اتصلت ابألفعال كانت يف حمل  -78

 وإذا اتصلت ابألمساء أو حروف اجلر كانت يف حمل جر. ،نصب
 يف حمل جر.يكون مرة يف حمل رفع، ومرة يف حمل نصب، ومرة  (ان)الضمري  -79

 
 الضَِّمري  اْلم ْسَترِت   -3

 القواعد:
 يف اللفظ. رَ ظهَ اتصل ابلفعل من غري أن يَ  هو ضمريٌ  :الضَِّمري  اْلم ْسَترت   -80
 .(هي)أو  (هو)الضمري املسترت يف الفعل املاضي تقديره  -81
 الضمري املسترت يف املضارع خيتلف تقديره ابختالف حروف املضارعة. -82
 دائما. (أنتري املسترت يف فعل األمر تقديره )الضم -83

 االسِم اْلَمْوص ولِ 
 القواعد:



 يتعني املقصود منه جبملة بعده تسمى صلة. معرفةٌ  االسم املوصول: اسمٌ  -84
 جيب أن تشتمل الصلة على ضمري يعود على املوصول يسمى عائدا. -85
 األمساء املوصولة هي: -86

 الذي: للمفرد املذكر.
 اليت: للمفردة املؤنثة.

 اللذان: للمثَن املذكر.

 اللتان: للمثَن املؤنث.
 الذين: جلماعة الذكور.
 الاليت: جلماعة اإِلانث.

 َمْن: للعاقل مطلقا.
 ما: لغري العاقل م ْطَلقاا.

 

 
 
 
 
 
 

 اسم اإلشارة
 القواعد:

ٍ عَ تدل على م   أمساء اإلشارة: أمساءٌ  -87  إليه. شارٍ م   نيَّ



 أمساء اإلشارة هي: -88
 ذا: للمفرد املذكر.

 ه: للمفردة املؤنثة.ذِ 
 : للمثَن املذكر.انِ ذَ 

 : للمثَن املؤنث.اتنِ 
 أوالء: جلمع العقالء من ذكور أو إانث.

فيكون ابأللف يف حالة  ،معاملة املثَن عامل  اسم اإلشارة للمثَن املذكر أو املؤنث ي   -89
 الرفع، وابلياء يف حاليت النصب واجلر.

 

 انئب الفاعل
 القواعد:

 انئب الفاعل: اسم مرفوع حل حمل الفاعل بعد حذفه. -90
سر احلرف الذي قبل م أوله وك  ِإذا أ ْسِنَد الِفعل  إىل انئب الفاعل وكان ماضيا ض   -91

 دث  الذي قبل آخره، والفعل الذي يَ  تح احلرفم أوله وف  آخره، وإن كان مضارعا ض  
 فيه هذا التغيري يسمى مبنيا لِْلَمْجه وِل.

 ِإَذا كاَن انئب الفاعل مؤنثا كان الفعل مؤنثا. -92
 

 
 

 (ما دامل  االْسِتْمراِر النَّاِسَخة  و )َأْفعا
 القواعد:

، فهي تدخل امَ وما دَ ، ئَ تِ ، وما فَ كَّ فَ ، وما انْـ حَ رِ يف العمل ما زال، وما بَ  (كان)مثل  -93
 على املبتدأ واخلرب فرتفع األول ويسمى امسها، وتنصب الثاين ويسمى خربها.



ما )استمرار اتصاف امسها خبربها، و فيد  ، ت  ئَ تِ ، وما فَ كَّ فَ ، وما انْـ حَ رِ ، وما بَ الَ ما زَ  -94
 تدل على بيان مدة ما قبلها. (دام
الدالة على  (ماـ )ب (امَ دَ ) سبقَ أن ت  و ي أفعال االستمرار أبداة نف سبقَ جيب أن ت   -95

 الزمان.
 

 املفع ول املطلقِ 
 القواعد:

للفعل يف لفظه، وجييء بعد الفعل لتأكيده،  موافقٌ  منصوبٌ  املفعول املطلق: اسمٌ  -96
 أو لبيان نوِعِه، َأو َعَدِدِه.

 

 املفعول ألجله
 القواعد:

 يبني سبب الفعل وعلة حصوله. منصوبٌ  املفعول ألجله: اسمٌ  -97
 

 َظْرف  الزََّماِن، وَظْرف  املكان
 القواعد:

 ظرف الزمان: اسم منصوب يبني الزمن الذي حصل فيه الفعل. -98
 ظرف املكان: اسم منصوب يبني املكان الذي حصل فيه الفعل. -99

 
 
 
 
 



 قواعد كتاب 
 (النحو الواضح)

 املرحلة االبتدائية

 اجلزء الثالث:
 

 

 
 
 

، وتطابـ ق هما َتَدأ  واخلَبَـر   امل بـْ
 القواعد:

 اخلرب يطابق املبتدأ يف اإلفراد، والتثنية، واجلمع، والتذكري، والتأنيث. -100
 إذا كان املبتدأ مجعا لغري عاقل جيوز اإلخبار عنه ابجلمع وابملفرد املؤنث. -101



 

 حني يكون مجلة، أو شبه مجلة خرب املبتدإ
 القواعد:

 ؛كما يكون خرب املبتدإ مفردا يكون مجلة فعلية، أو مجلة امسية، أو شبه مجلة  -102
 ظرفا أو جارا وجمرورا. :أي

 .ة اخلرب على ضمري يربطها ابملبتدإجيب أن تشتمل مجل -103
 

 َخبَـر  النَّواِسِخ ِحنَي يكون مجلة، أو شبه مجلة
 القواعد:

وأخواهتا كما يكون كل منهما مفردا يكون  (إن)وأخواهتا، وخرب  (كان)خرب  -104
 مجلة فعلية، ومجلة امسية، وشبه مجلة.

 

 (فَـْتِح مَهَْزِة )إنَّ  َمواِضعَ 
 القواعد:

 إذا حلت هي وامسها وخربها حمل املصدر. (نَّ مهزة )إت فتح  -105
 وامسها وخربها يسمى ابملصدر املؤول. (أنَّ )املصدر املكون من  -106
 يكون املصدر املؤوَّل فاعال، ومفعوال به، وانئب فاعل، وجمرورا حبرف جر. -107

 

 والفعل (أناملصدر املؤول من )
 القواعد:

 مصدري  يؤول هو والفعل الذي بعده مبصدر. حرفٌ  (أن) -108
عل فاعال، أو انئب فاعل، أو مبتدأ، أو والف (أن)ون املصدر املؤوَّل من قد يك -109

 مفعوال به، أو جمرورا حبرف جر.خربا، أو 



 

 َمواِضع  َكْسِر مَهَْزِة )إن(
 القواعد:

إذا مل ميكن أن تؤول هي ومعموالها مبصدر، وجيب ذلك يف  (إن)تكسر مهزة  -110
 حنو ما أييت:

 إذا وقعت يف أول الكالم. -أ
 منه. قَّ إذا َوقـََعْت بعد القول وما اشت   -ب
 الصلة.إَذا َوَقعت يف َأول مجلة  -ج
 

 
 
 
 
 
 

 تقسيم  الفعِل إىل صحيح، ومعتل
 القواعد:

َواٌع  ،هو ما كان كل حرف من حروفه األصلية صحيحا :الفعل الصحيح -111 وهو أَنـْ
 َثالَثٌَة:

 والتضعيف. السامل: ما كان خاليا من اهلمز -أ



 املهموز: ما كان أحد حروفه األصلية مهزة. -ب
 والثالث من جنس واحد.املضعف: ما كان حرفاه الثاين  -ج

هو ما كان بعض حروفه األصلية ِمْن أْحر ِف اْلِعلَِّة، وهو أنواع  :الفعل املعتل -112
 مخسة:

 املثال: ما كان أوله حرف علة. -أ
 األجوف: ما كان وسطه حرف علة. -ب
 الناقص: ما كان آخره حرف علة. -ج
 اللفيف املفروق: ما كان أوله وآخره حريف علة. -د
 اللفيف املقرون: ما كان وسطه وآخره حريف علة. -هـ
 

 ضمائر الرفع البارزة املتصلة ابألفعال
 القواعد:

 ضمائر الرفع البارزة اليت تتصل ابملاضي هي: -113
 .(نون النسوة) ، و(واو اجلماعة) ، و(ألف االثنني) ، و(ان) ، و(التاء)

 ضمائر الرفع البارزة اليت تتصل ابملضارع واألمر هي: -114
 .(نون النسوة) ، و(واو اجلماعة) ، و(ألف االثنني) ، و(ايء املخاطبة)

 

 
 إسناد األفعال الصحيحة واملعتلة إىل الضمائر البارزة

 إسناد السامل واملهموز واملثال إىل الضمائر -1
 القواعد:

دث هذا اإِلسناد   -115 ِإذا أ ْسِنَد السامل واملهموز واملثال إىل ضمائر الرفع البارزة مل ي 
 فيها تغيرياا.



 
 ِإسناد  املَضعَِّف واألْجوِف إىل ضمائر الرفع البارِزَة -2

 القواعد:
 ِإذا أ ْسِنَد الِفعل  املَضعَّف  إىل ضمري رفع متحرِّك ف كَّ إدغام ه . -116
 َن آخر  الفعِل األجوِف ح ِذَف َوَسط ه .ِإذا َسكَ  -117

 
 ِإْسناد  املاِضي الّناِقِص إىل ضمائر الرفع البارِزَة -3

 القواعد:
إذا أسند املاضي الناقص  إىل واو اجلماعِة، ح ِذَف َحْرف  العلة، وبقيت الفتحة  -118

 قبَل الواو إذا كان احملذوف ألفا. وضم ما قبلها إذا مل يكن أَلفاا.
، وأسند إىل غري الواو من الضمائر اِإَذا َكان آخر املاضي الناقص ايء، أو واو  -119

 البارزة، فإنه الَ َيْد ث  ِفيِه َتغيرٌي.
وأسند إىل غري الواِو من ضمائِر الرفع البارزة،  اِإَذا كاَن آخر املاضي الناقص ألف -120

 األلف ايءا. لبتِ ة ق  فِإن كان ثالثيا ردت األلف إىل أصلها، وإن زاد على ثالث
 

 ِإْسناد  امل َضارِِع واألمِر النَّاِقَصنِي ِإىل َضماِئِر الرَّْفِع الباِرزَة -4
 القواعد:

املضارع الناقص الذي آخره أَلٌف َأو ايء أو واو، إذا أسند إىل ايِء املخاطََبِة، َأو  -121
 ذا كان حرف  العلِة ألفاا.منه حرف  العلِة َوبَِقَي فتح ما قبله إِ  ذفَ واو اجلماعة، ح  

املضارع الناقص الذي آخره  أَلٌف، ِإذا أسند إىل ألف االثنني، أو نون النسوة،  -122
 ت ألفه ايءا.بَ لِ ق  

إىل ألف االثنني، أو نون  سندَ إذا أ   ،املضارع  الناقص  الذي آخر ه  ايٌء، أو واو -123
 النسوِة، مل َيْد ْث فيه تغيرٌي.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اجملرد واملزيد
 جم َرَّد  الثالثيِّ َوَمزِيد ه   -1

 القواعد:
 َما كانت مجيع  حروفِه أصلّية. :اْلِفْعل  اجمَلرَّد   -124



 ما زِيَد فيه حرف أو أكثر على حروفه األصلية. :اْلِفْعل  املَزِيد   -125
 الثالثيُّ َيك ون مزِيداا فيه حرف، أو حرفان، أو ثالثة  َأْحر ٍف. -126

 
 جم َرَّد  الرُّابعي َوَمزِيد ه   -2

 القواعد:
 َمزِيد  الرُّابعيُّ تكو ن  زايَدت ه حرفاا، أو حرفني. -127

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مهزات الَوْصِل والَقْطع
 القواعد:

هبا إىل النطق ابلساكن، وهي  وصلَ تَ تزاد يف أول الكلمة ليـ   مهزة الوصل مهزةٌ  -128
ه، وتكون يف املاضي اخلماسي، والسداسي، وأمرمها جِ رْ تثبت يف بدء الكالم وتسقط يف دَ 

 ومصدرمها، وأمر الثالثي.



؛ كهمزة املاضي الرابعي وأمره ومصدره، هِ جِ رْ يف بدء الكالم ودَ  ت  ب  ثمهزة القطع تَ  -129
 .(أل) ومهزات األمساء واحلروف ما عدا بعض األمساء و

 

 الفعل  الالَّزِم  والفعل  املتعدي
 القواعد:

 الزم ومتعد. :الفعل ينقسم قسمني -130
 هو الذي ينصبه. :هو ما ال ينصب املفعول به، والفعل املتعدي :الفعل الالزم -131

 
 
 
 
 
 
 

 أقسام اْلم تعدِّي
 القواعد:

َقِسم الفعل  املَتعدِّي َأْربـََعة أقسام: -132  يـَنـْ
 ما يـَْنِصب  مفعوالا به واحداا. -أ

َظنَّ، وَحِسَب، وَخاَل، وزََعَم، )ما يـَْنِصب  مفعولني أصلهما مبتدأ وخرب، وهو  -ب
 كَّ َمَع َمْيٍل إىل الرُّْجَحان.، ومجيع ها ت فيد الشَّ (َوَجَعَل، وَعدَّ، وَحَجا، وَهبْ 



 (، وت فيد، الَيِقنَي.رََأى، وَعِلَم، َوَوَجَد، وأَْلَفى، وَدَرى، وتعلَّم) و
ََذ، وَجَعل، وَوَهبَ َردَّ، وتَـ ) و ، وهذه ت فيد تويَل الشَّْيِء ِمْن حال إىل (َرَك، وتََِذ، واتَّ

 حال.
 :ومنه ؛وهو كثري ،ما يـَْنِصب  مفعولني ليس أصلهما مبتدأ وخربا -ج
 .(َأْعَطى. وَسَأل. وَكَسا)
َبأَ، ونـَبَّأَ، وأخرَب، وَخبـََّر. وحدَّثَ  )َأَرى، :ما يـَْنِصب  َثالثََة مفاعيَل، وهو -د  .(وَأْعلَم، وأَنـْ
 

 َتعِدية  الِفعِل ابهلَْمِز والتضعيف
 القواعد:

إذا زيد يف أول الفعل الثُّالِثي مَهَْزٌة أو ض عِّف اثنيه، تعدَّى لواحد ِإْن كان الزماا،  -133
 وتعدَّى الثنني إن كان أْصله متعداي لواحد.

 

 
 
 

 الفاِعل اْسم
 القواعد:

اسم مصوغ للداللة على ما فعل الفعل، وهو من الثالثي على  :اْسم  الفاعل -134
، وِمْن غرْيِ الثالثي على صورة م ضارِعِه إِبْبداِل َحْرِف اْلم ضارَعِة ِميماا (فاِعل)صورة 

 َمضم ومةا وكسر ما قبل اآلخر.
 



 اسم املفعول
 القواعد:

اسم مصوغ للداللة على ما وقع عليه فعل الفاعل، وهو من  :اسم  اْلَمْفع ولِ  -135
، وِمْن غري الثالثي على صورة اسم الفاعل مع فتح ما قبل (َمْفعولٍ )الثالثي على صورة 

 اآلخر.
 

 
 
 
 
 
 
 

 املستثَن
 امل ْستَـثْـَن  بـ )ِإالَّ( -1

 القواعد:
م ْستَـثْـََن، وي َسمَّى االسم الذي جييء قبلها  (ِإالَّ )ي َسمَّى االسم  الذي يـََقع  بعد  -136

 َوَيْشَتِمل  يف املعَن َعَلى ما بـَْعَدَها م ْستَـثْـََن ِمْنه .
َالفاا يف احلكم ِلَما قبلها. (ِإالـ )امل ْستَـثْـََن ب -137  اْسٌم ي ْذَكر  بـَْعَدَها خم 

 



 (حكم  امل ْستَـثْـَن  بـ )ِإالَّ 
 القواعد:

 (.ِإالَّ ـ )َوَجَب َنْصب  املستثَن ب ،إذا كان املستثَن منه مذكورا وكان الكالم  م ثْـَبتاا  -138
أن  (ِإالَّ ـ )إذا كان املستثَن منه مذكورا وكان الكالم  َمْنِفّياا، جاز يف املستثَن ب -139

َبَع املستثَن ِمْنه  يف إعرابه.ي    نصب على االسِتثْـَناء، وأن يـَتـْ
إذا كان املستثَن منه حمذوفا، أ ْعِرَب امل ْستَـثْـََن َعَلى حسب ما يقتضيه َمْوِضع ه  -140

 غري موجودة. (إال)يف الرتكيِب كما لو كانت 
 

 (ِسَوى) و (غريِ ـ )امل ْستَـثْـَن  ب -2
 القواعد:

فـَي َجرُّ االسم  الذي بـَْعَدمها ابإِلضافة، ويـَثْـب ت  هلما  (ِسوى) و (َغرْي ـ )ي ْستثْـََن بِ  -141
 .(إال)من أنواِع اإلعراب ما ثـََبَت لالسِم الذي بعَد 

 
 
 
 

 (َحاَشا) وَ  (َعَدا) وَ  (َخالَ ـ )امل ْستَـثْـَن  بِ  -3
 القواعد:

فيـ ْنَصب  االسم  بعدها مفعوال به َعَلى َأهنا  (وَحاَشا ،وَعَدا ،خالـ )ي ْستَـثْـََن بِ  -142
ا أحرف  جرٍّ، فِإْن َسبَـَقْت   وجب النصب. (َعَدا)َأْو  (َخالَ ) (ما)أفعاٌل، أو جي َرُّ َعَلى َأهنَّ

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 احلال

 القواعد:
اسم منصوب يبني هيئة الفاعل أو املفعول به حنَي وقوع الفعل، ويسمى   :احلال -143

 احلال. كل من الفاعل أو املفعول به صاحبَ 
 

 أَْنواع  احلَال
 القواعد:



يَّةا، ومج ْلةا ِفْعليَّةا، وَظْرفاا، وجاراا وجمروراا. -144  جتيء احلال  امْساا م ْفَرداا، ومج ْلةا امسِْ
ِإذا وقـََعِت احلال  مج ْلةا فال ب دَّ هلا ِمْن رابط يربطها بصاحب احلاِل، وهو ِإمَّا الَواو   -145

 فـََقْط، وِإمَّا الضَّمري  فـََقْط، وِإمَّا مها معا.
 

 التمييز
 القواعد:

: اْسٌم ي ْذَكر  لِبَـَياِن امل َراِد ِمْن اْسٍم سابٍق َيْصل ح أَلن ت راد ِبِه  -146  أْشياٌء َكثريٌة.التَّْمييز 
 : َمْلف وٌظ وَمْلح وٌظ.اْلم َميز  ِقْسمانَ  -147
 ، والَعَدِد.ةِ احَ سَ يل، واملِ كَأمْسَاِء الوزن، والكَ   ؛ما يـ ْلَفظ  به يف اجلملةِ  :فاأَلوَّل  
 ْذكَر فيها.ما يـ ْفَهم  من اجلملِة من غري أن ي   :والثاين

 
 
 
 
 

 ح ْكم  الَتْمِييزِ 
 الَوْزِن واْلَكْيِل واْلِمَساَحةِ ح ْكم  مَتِْييِز  -1

 القواعد:
 .(ِمنْ ـ )واملساحة َأْن يـ َنَصَب، وَأْن جي َرَّ ابإِلَضافِة َأْو بِ  جَي وز  يف مَتِْييِز الوزن والكيلِ  -148

 
 ح ْكم  مَتِْييِز اْلَعَددِ  -2

 القواعد:
مَتْييز  الَعَدد جيَِب  َجرُّه  مَجْعاا َمَع الثالثِة والعَشَرِة وما بينهما، وَنْصب ه  م ْفرداا مع  -149

 ئِة واأللِف.بينهما، وَجرُّه  مفرداا مع امل عشر وِتْسَعٍة وِتْسعنَي وما دَ أحَ 



 
 ح ْكم  التَّْمِييِز ِإَذا كان املميز ملحوظا -3

 القواعد:
 يز  ِإَذا كان املميز ملحوظا.يـ ْنَصب  التَّْميِ  -150

 

 
 
 
 
 
 

 املنادى
 القواعد:

 أو إحدى أخواهتا طلبا إلقبال مدلوله. (اي)املنادى: اسم يذكر بعد  -151
 اا ابملضاف، أو نكرة غري مقصودة.ي نصب املنادى إذا كان م ضافاا، أْو َشبيه -152

 :مفردا، واملراد ابملفرد هنا وي بَن على ما يـ ْرَفع  بِه ِإَذا كان نكرة مقصودة، أو علما
 ما ليس م َضافاا َوالَ َشِبيهاا ابملضاف.

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املمنوع من الصرف
 الَعَلم  اْلَمْمن وع ِمَن الصَّْرفِ  -1

 القواعد:
 ابلفتحة نيابة عن الكسرة: ر  ، وجي  -التـَّْنوِين :أي-من الّصْرِف  م  لَ العَ  ع  نَ مي ْ  -153

 إذا كان مؤنثا. -أ
 كان َأْعَجِمّياا.  إذا -ب
 ِإَذا كان م رَكَّباا تـَرِْكيباا َمْزِجّياا. -ج
 ِإَذا كان َمزيداا فيه أَِلٌف ونوٌن. -د
 إذا كان على َوْزِن الْفعِل. -هـ
 إذا كان مذكرا ث الثيِّاا َمْضم وَم األوِل مفتوَح الثاين. -و



 
َفة  اْلَمْمن وعة  ِمَن الصَّْرفِ  -2  الصِّ

 القواعد:
 الصفة من الصَّْرِف وجت َرُّ ابلَفْتَحِة نيابة عن الكسرة: ع  نَ مت ْ  -154

 .(النعْ فَـ )إذا كانت على وزن  -أ
 .(لعَ أفْـ )إذا كانت على وزن  -ب
 .(أ َخرَ )، ويف كلمِة وَمْعَشرَ  إىل ع َشارَ  دَ وَمْوحَ  يف أ َحادَ  -ج
 

تَـَهى اجلموِع أو ألف التأنيث -3  املمنوع من الصرف لصيغِة م نـْ
 القواعد:

 االسم من الصَّْرِف وجي َرُّ ابلفتحِة نيابة عن الكسرة: ع  نَ مي ْ  -155
 إذا كان على صيغة منتهى اجْل م وِع. -أ

 ِإَذا َكان خمتوماا أبَلِف التأنيِث املمدوِدِة. -ب
 إذا كان خمتوما أبلف التأنيث املقصورة. -ج

 ةَجرُّ املمنوِع ِمَن الصرف ابلكسر  -4
 القواعد:

 .(أل)جي َرُّ املَْمن وع  ِمَن الصَّْرِف ابلكسرِة ِإَذا كان مضافا أو به  -156
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النعت احلقيقي والسبيب
 القواعد:

ما دل على صفة يف نفس متبوعه،  :النعت نوعان: حقيقي وسبيب، فاحلقيقي -157
 ما دل على صفة يف اسم له ارتباط ابملتبوع. :والسبيب

 
 للمنعوت مطابقة  النعتِ  -1

 القواعد:
َبع  منعوَته  يف رفعه ونصبه وَجّرِه، ويف تـَْعريفه وتَنِكريِه. -158  النـَّْعت  بَِنوَعْيِه يـَتـْ
َبع  منعوَته فوَق ما تـََقدََّم يف إفراده وتثنيته ومجعه، ويف تذكريه  -159 النعت  احْلَِقيقيُّ يـَتـْ

 وأتنيثه.



 وي راَعى يف تذكريه وأتَنيثِه ما بـَْعَده . ،النـَّْعت  السََّبيبُّ يكون م ْفرداا  -160
 

 النعت  حنَي يكون  مجلة -2
 القواعد:

 اجْل َمل  بـَْعَد النَِّكَراِت ِصفاٌت، وبـَْعَد املعارف أحوال. -161
 

 
 
 
 
 

 التوكيد
 القواعد:

مما ليس مقصودا،  السامع   ه  مهَّ  وَ تَـ يف الكالم لدفع ما قد يَـ  ر  كَ ذْ ي   التوكيد: اتبعٌ  -162
 وهو نوعان: معنوي ولفظي.

لتا؛ ال، وكِ ، وكِ يعٌ ، ومجَ لٌ ، والعني، وك  س  فْ التوكيد املعنوي يكون أبلفاظ هي: النـَّ  -163
 منها بضمري يطابق املؤكد. وجيب أن يتصل كل  

 التوكيد اللفظي يكون إبعادة اللفظ امسا أو فعال، أو حرفا، أو مجلة. -164
 

 املتصل  واملسترت توكيد  الضمري  
 القواعد:



َفِصَلِة. -165  الضَّمائر  املتَِّصَلة  وامل ْسَترِتَة ت ؤكِّد  توكيدا لفظيا بضمائر الرِفع امل نـْ
ضمائر  الرَّفع املتصلة واملسَترِتة  ابلنْفِس والعني إال بعد توكيدها بضمائر  ال ت ؤكد   -166

 الرفع املنفصلة.
 

 
 
 
 
 
 

 العطف
 القواعد:

َنه وَبني متبوعه أحد   العطف: اتبعٌ  -167  هذه احلروف وهي: يـَتَـَوسََّط بـَيـْ
 .ىتَّ ، وحَ نْ كِ ، ولَ لْ ، وال، وبَ مْ ، وأَ ، وأوْ الواو، والفاء، ومث َّ 

 

 معاين حروِف العطف
 القواعد:

ح روف  الَعْطِف ِتْسَعٌة، الواو  وهي ِلم ْطَلِق اجلمِع، والفاء  للرتتيب َمَع التـَّْعِقيِب،  -168
ي، وَبل ومث َّ للرتتيب َمَع الرتاِخي، وَأْو للشَّكِّ َأِو التَّْخيري، وَأْم لطلِب التَّعيني، وال للنـَّفْ 

 لإلْضَراِب، ولِكْن لالْسِتْدرَاِك، وحىتَّ للَغايِة.



 

 ، والفرق بينهماالعطِف، وواو  املِعيَّةِ واو  
 القواعد:

َواو  العطِف تفيد اشرتاك ما قبلها وما بعدها يف نسبة احلكم ِإليهما، واالْسم   -169
 بـَْعَدها يك ون  اتبعاا ملا قبله يف إعرابه.

يف احلكم بل تدلُّ َعَلى املصاَحَبِة،  وما بعدها َواو  املِعيَِّة ال تفيد اشرتاك ما قبلها -170
 واالْسم  بعَدَها يكون منصواب دائما على أنه مفعول َمَعه .

 تـَتَـَعنيَّ  الواو  لِلمِعيَِّة إذا كان هناك ماِنٌع من الَعْطِف. -171
 تـَتَـَعنيَّ  الواو  للَعْطِف بعَد ما الَ يَتأَتى و ق وع ه  إال من متعدد. -172
 وأْن تك وَن للمعية. ،جاَز أْن تكوَن الواو  للعْطفِ  ،ومل جيَِبْ  ،العْطف   ِإَذا َصحَّ  -173

 

 
 البدل

 القواعد:
 قبله غري مقصود لذاته، وهو أنواع: له بذكر اسمٍ  ممهدٌ  البدل: اتبعٌ  -174

 اشتمال. ، وبدل  من كلٍّ  بعضٍ  مطابق، وبدل   بدلٌ 
يعود على املبدل  منهما بضمريٍ  أن يتصل كل   البعض، واالشتمالِ  لِ دَ جيب يف بَ  -175

 منه.
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أدوات  االستفهاِم واجلواب
 اهلمزة و )هل( -1

 القواعد:
، َأو (نـََعمْ ـ )عن َمْضم ون اجلَملِة، ويك ون اجلواب  ب (َهلْ ) ، و(اهلَْمَزةِ ـ )ي ْستَـْفَهم  بِ  -176

 إن أريد النـَّْفي . (الـ )وب ؛اإلثبات   ، إن أريدَ (َأَجلْ )، أو (َجرْيِ )
أيضاا َعْن واحٍد من شيئني أو َأْشَياء، ويكون  اجْلََواب  ِحينَئٍذ  (اهلمزةِ ـ )ي ْستَـْفَهم  ب -177

ر .  ابلتـَّْعيني ال َغيـْ
 

 بقية أدوات االستفهام -2
 القواعد:



ر  اهلمَزِة، و -178  أييت: ومْن َأْشَهرَها َما(، َهلْ ) ِلالْسِتْفهاِم َأَدَواٌت أخَرى َغيـْ
 َمن: وي ْسَأل  هبا عن الع َقالء.

 ما: وي ْسَأل  هبا عن غري الع َقالء.
 َمىَت: وي ْسَأل  هبا عن الزماِن.
 أَْيَن: وي ْسَأل  هبا عن املكاِن.

 َكْيَف: وي ْسَأل  هبا عن احلال.
 َكْم: وي ْسَأل  هبا عن الَعَدِد.

 أي : وي ْسَأل  هبا عن مجيع ما تـََقدََّم.
ِإَذا كاَنْت أداة  االْسِتْفهاِم يف اجْل ْمَلِة واِحَدةا ِمَن األَدواِت السَّْبع املذكورة ه َنا،   -179

 َعْنه . ؤولكاَن اجلواب بتعيني املس
 

 
 

 االستفهام  والنفي  معاا 
 القواعد:

اجْل َمْل االسِتْفَهاِميَّة  املَْنِفيَّة  َهَي امل َصدَّرَة  أَبداِة استفهاٍم َمتب وعٍة أَبداِة النـَّْفي  -180
 م َباَشَرٌة.
يف َحاِل اإِلثباِت، وبلفِظ  (ىبـَلَ )َجَواب  اجْل َمِل االستفهامية املنفية يكون بلَفِظ  -181

 يف َحاِل النفي. (نـََعمْ )
 

 
 
 



 
 

 
 
 

 قواعد كتاب 
 (النحو الواضح)



 املرحلة الثانوية

 اجلزء األول:
 
 
 
 

 اجملرد واملزيد
 أبواب اجملرَّد -1

 :القواعد
 الِفْعل  اْلم َجرَّد  قسمان: ثالثي، ور اَبِعي ، فالَثالِثيُّ له  َمَع م َضارِِعِه ِسّتة  أَْبواٍب ِهَي: -1
 فَتح، يفَتح -3ضَرب، يضِرب  -2نَصر، ينص ر  -1
 حِسب، يِسب. -6كر م، يكر م   -5يفَرح فرِح،  -4

َأمَّا الرُّاَبِعيُّ اْلم َجرَّد  َفله  َوزٌن واحٌد، َوه َو َأْن َيك وَن م َضارِع ه  َمْضم وَم َحْرِف اْلم َضارََعِة، 
ْبَل اآلِخر.  َمْكس وَر َما قـَ

 
 لثُّالثيمزيد ا -2

 :القواعد



َواٌع َثالَثٌَة: زِيد  مَ  -2  الثالِثيِّ أَنـْ
. :مزيد حبرف هو -أ  اهلمزة، أو التضعيف، َأِو األَلف 

، َأِو التَّاء   :مزيد حبرفني مها -ب اهلمزة والنون، أو اهْلَْمَزة  والتَّاء ، َأِو اهْلَْمَزة  َوالتَّْضِعيف 
. ، َأِو التَّاء  والتَّْضِعيف   واألَِلف 

، َأِو  :مزيد بثالثة أحرف هي -ج اهلمزة والسني والتاء، أو اهلمزة واْلَواو  والتَّْضِعيف 
.  اهْلَْمَزة  واْلواو  الزَّاِئَدة  اْلم َضعََّفة ، َأِو اهْلَْمَزة  واألَِلف  والتَّْضِعيف 

 
 مزيد الرابعي -3

 :القواعد
 مزيد الرابعي نـَْوَعاِن: -3
 التَّاء  يف أوَّلِه. :َمزِيٌد حبَْرٍف ه وَ  -أ

. :مزيد حبرفني مها -ب  اهلمزة والنون، أو اهْلَْمَزة  والتَّْضِعيف 
 

 بـَْعض  َخصاِئص الفعل الثُّالَثي
 :القواعد

 املَاِضي اْلَمْفت وح  الثَّاين: -4
، (َضَربَ )إْن كاَن اَنِقصاا اَيئيًّا، أْو َأْجَوَف ايئيًّا، فهو من ابب  -أ ، وإْن كاَن اَنِقصاا َواوايًّ

، فه َو من ابب   .(نصر)أْو َأْجوَف َواوايًّ
َكثرياا، وإْن كاَن اَلزِماا، فهو )َنَصَر(فِإْن كاَن م تَـَعدِّايا، فـَه َو ِمْن اَبِب  ؛وإن كان مضعَّفا -ب

 َغالِباا. (ضَربَ )من ابب 
 .(1)غالبا (ضرب)وإْن كاَن ِمثاالا واواي، فهو من ابب  -ج
 

                                                           

من خصائص الثالثي أيضا أن كل فعل من ابب )فتح( ال بد أن يكون وسطه أو آخره حرف حلق، وحروف  (1)
 واخلاء، والعني، والغني، واهلاء.احللق هي: اهلمزة، واحلاء، 



 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلبدال واإلعالل
 قـَْلب  األلف والياء واوا -1

 :القواعد
َجعل َحْرٍف مكاَن آَخَر، وإَذا كان احلرف املتغريِّ َحْرَف ِعلٍَّة ي َسمَّى إْعالالا  :اإِلْبَدال   -5

 .(1)أَْيضاا 
 إَذا َوقـََعِت األَِلف  بـَْعَد ضم ت قَلب واوا. -6
 ِإَذا َوقـََعِت الياء  ساكنة بعد ضم ت قَلب َواواا. -7
 

 قلب الواو ايء -2
 :القواعد

                                                           

، فإهنا تقلب مدًّا من جنس -وكانت الثانية ساكنة-عالال، كما إذا اجتمع مهزاتن يعد قلب اهلمزة حرف علة إ (1)
 ة األوىل، حنو: آمن أومن إمياان.حرك



 تـ ْقَلب  الَواو  اَيءا: -8
ه َما ساِكَنة. ،إَذا اْجَتَمَعْت ِهَي َواْلَياء  يف كِلَمةٍ  -أ  وََكاَنِت األوىل ِمنـْ

 إذا َوقـََعْت ساكنة بعد كسر. -ب
 إَذا َوَقعت متطرفة بعد كسر. -ج
 

 قـَْلب  الواِو والياِء مَهْزة -3
 :القواعد

ا بـَْعَد أَلٍف زَاِئَدٍة. -9  تـ ْقَلب  الَواو  َواْلَياء  مَهَْزةا إَذا َتَطرََّفْت إْحَدامه 
 تـ ْقَلب  الواو والياء مهزة يف اْسِم فاِعِل األْجَوِف الثُّالَِثيِّ الَِّذي َوَسط ه  أَِلٌف. -10
إَذا وَقَع يف اجْلَْمِع بـَْعَد أَْلِف صيَغِة  ٍد م َؤنٍَّث يـ ْقَلب  مَهَْزةا يف م ْفرَ حْرف  اْلَمدِّ الزَّاِئد  -11

تَـَهى اجل م وِع.  م نـْ
 

 قـَْلب  الواِو والياِء ألفاا  -4
 :القواعد

َله َما َمْفت وحاا تْقلَباِن أَِلفاا. إذا ترَّكِت الَواو   -12  واْلَياء  وكان َما قـَبـْ
 

 والياِء اتءقـَْلب  الواِو  -5
 :القواعد

ْبَل اَتٍء  -13  وَما َتصرََّف ِمْنه ، تـ ْقَلب  اَتءا. (االْفِتَعالِ )إَذا َوقـََعِت اْلَواو  أِو اْلَياء  قـَ
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلبدال
 :القواعد

 (افتعل) ، تبدل اتء  (افتعل)إذا كان أول الثالثي داال، َأْو َذاالا، َأْو زَاايا وب ين َعَلى  -14
 ، ومشتقاته.(افتعل)داال، ومثل ذلك يصل يف مصدر 

، تبدل (افتعل)إذا كان أول الثُّالثيِّ َصاداا، َأْو َضاداا، َأْو طَاءا، أْو ظَاءا، وب ين على  -15
 طاء، ومثل ذلك يصل يف َمْصَدرِه، َوم ْشتَـقَّاتِِه. (افتعل)اتء 
 

 اإلعالل ابلتسكني
 :القواعد



َله  َحْرٌف َصحيٌح َساِكٌن، س كَِّن  -16 إذا كان احلَْرف  اْلم ْعتل  يف َكِلَمٍة م َتحرِّكاا، وكاَن قـَبـْ
 (1َوي َسمَّى هذا إعالال ابلتسكني)اْلم ْعَتلُّ بِنَـْقِل َحرََكِتِه إىَل احلَْرِف الصَِّحيِح، 

 

 
 
 
 
 
 

 (1) :الصريف امليزان
 :القواعد

 .َمكاَن احْلَْرِف اأَلوَّلِ  )ف ع ل(ي وَزن الثُّالَِثيُّ اْلم َجرَّد  ِبَوْضِع اْلَفاِء ِمْن  -17
َواْلَعنْيِ َمكاَن الثَّاين، َوالالَّم َمكاَن الثَّاِلِث، وت ضَبط َأْحر ف  اْلِميَزاِن َعَلى َحَسِب َضْبِط 

 َأْحر ِف اْلَمْوز وِن دائماا.
واخْل َماِسيُّ امل َجرََّداِن ِبِزايَدِة اَلٍم يف اأَلوَِّل، والَمنْيِ يف الثَّاين َعَلى  ي وَزن  الرُّاَبِعيُّ  -18

 .)ف ع ل(َأْحر ِف 
 ض عِّف احْلَْرف  امل َقاِبل  له يف امليزان. ،إذا كانت الكلمة َمزِيَدةا بَِتْضِعيِف َحْرفٍ  -19
 إذا اْشَتَمَلِت اْلكِلَمة  َعَلى َحْرٍف زَاِئٍد، أْو َأْكثـََر، و ِضَع الزَّاِئد  َمكانَه  يف اْلِميَزاِن. -20

 
                                                           

من أنواع اإلعالل: اإلعالل ابحلذف، وهو حذف حرف العلة من الكلمة لسبب من األسباب الصرفية؛   (1(
 .(يزن)و  (يعد)كحذف الواو يف حنو: 



 (2)امليزان الصريف: 
 :القواعد

إَذا َحَصَل يف اْلِكَلمِة ِإْبَداٌل َأْو إعالل ابلقلب أو التَّْسِكنِي، و زنت اْلكِلمة  َعَلى  -21
ْبَل اإِلْبَداِل َأِو اإِلْعاَلِل، َوالَ يـ ْنَظر  إلْيِهَما.  َحَسِب َأْصِلَها قـَ

 اِن.إَذا ح ذف ِمَن اْلَكِلمِة بـَْعض  َأْحر ِفَها ح ذف َنِظري  َذِلَك ِمَن اْلِميزَ  -22

 
 
 
 
 

 أمساء األفعال
 :القواعد

كلمة تدّل على معَن الفعل وال تقبل عالماته. وهو من حيث زمنه   :اسم الفعل -23
ثالثة أقسام: اسم فعل ماٍض، واسم فعل مضارع، واسم فعل أمر، ومن حيث وضعه 

 واملصدر. ،والظرف ،قسمان: م ْرجَتل ومنقول، وي نَقل عن اجلار واجملرور
 من كل فعل ثالثي متصرف اتم. (فـََعالِ )يصاغ اسم فعل أمر على وزن  -24

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 (1)الفعل املعتل وأحكامه
 املثال -1

 :القواعد
َواأَلْمِر، إذا كاَن واواي مكسور العني يف  ،ت َْذف  فَاء  املثَاِل امل َجرَِّد يف املضارِع -25

 املضارع.
 

 األجوف -2
 :القواعد

إذا أ سند اْلَماِضي األْجوف  إىل ضمري رفع متحرك، ح رِّكت فَاؤ ه  اِبلضَّمِّ إن كان  -26
 .(فرِح)، َأْو (ضَرب)، َواِبْلَكْسِر إن كان من اَبِب (نَصر)من اَبِب 

                                                           

يت مل تدرس االبتدائية استيفاء ألقسام املعتل وأحكامه؛ هلذا اقتصران هنا على ذكر األحكام اليف منهج املدارس  (1(
 ة.ابملدارس االبتدائي



 
 الناقص -3

 :القواعد
وأ سند إىل غري الواِو  إذا كان النَّاِقص  ايئِيًّا َأْو واِوايًّ َسَواٌء أكاَن َماِضياا َأم م َضارِعاا، -27

 الَ َيْد ث  ِفيِه َتغيرٌي. ،أْو اَيِء اْلم خاطََبةِ 
وأ سند إىل غري الواو، فإن كان ثالثيا ر دَِّت  ،ِإَذا كان آخر املاضي الناقص ألفا -28

 األلف إىل أصلها، وإن زاد على ثالثة ق لبت األِلف  ايءا.
29- .  إذا اتََّصَلْت اَتء  التَّْأنِيِث اِبْلَماِضي النَّاِقِص الِذي آِخر ه  أِلٌف ح ذفت األِلف 
إَذا أ سند الناقص ماضيا أْو م َضارِعاا ِإىَل َواِو اجْلََماَعِة، أْو م َضارِعاا ِإىَل اَيِء  -30

 ؛كان احملذوف ألفا  اْلم َخاطََبِة ح ذف َحْرف  العلة وبقيت الفتحة قبل الواو والياء، إذا
 وض مَّ ما قبل واو اجلماعة، وك سر ما قبل اَيِء اْلم َخاطََبِة ِإَذا مل يكن ألفا.

املضارع الناقص الذي آخره  أَلٌف ِإذا أ سند إىل ألف االثنني، أو نون النسوة  -31
 ق لبت ألفه اَيءا.

 األْمر  النَّاِقص  كاملضارع يف مجيع أْحكاِمِه. -32
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 توكيد الفعل
 أحكام توكيد الِفعل -1

 :القواعد
 اْلَماِضي ال يـ ؤَكد بِن ون التَّوِكيِد. -33
َر َمْفص   -34  وٍل ِمَن الالَّم، م ْستَـْقَبالا اْلم َضارِع  جيَِب  َتوِكيد ه  ِإَذا كان جوااب لقسم، غيـْ

 م ثْـَبتاا.
، أْو أَبَداِة (َما)امل ْدَغَمِة يف  (إنِ ـ )اْلم َضارِع  جي وز  تـَوِْكيد ه  إَذا كاَن َمْسب وقاا ب -35

 .(1)طلب
 اْلم َضارِع  مَيَْتِنع  تـَوِْكيد ه  يف َحالََتنِي: -36

 .األوىل: ِإَذا كاَن َجَواابا لَِقَسم َومَلْ يستْوِف َشروط وج وِب التـَّوِْكيدِ 
 ِإَذا مَلْ ي ْسَبْق مبَا جَيَْعل  تـَوْكيَده  جائزاا.الثَّانِيَّة: 

                                                           

 -على قلة-والتمين، هذا وجيوز  ،والتحضيض ،والعرض ،واالستفهام ،والنهي ،يدخل تت الطلب: األمر (1(
ق سبَ فإذا مل ي   (.إما)، أو أداة جزاء غري (مل)الزائدة وحدها أو  (ما)، أو (ال النافية)توكيد املضارع املسبوق بـ 
 أتكيده يف الكالم الفصيح. عَ املضارع أبداة مما ذكر امتنَ 



 ِفْعل  األمر جيوز توكيده. -37
 

 طريقة توِكيد األفعال -2
 :القواعد

 أَذا أ كِّد امل َضارِع اِبلنُّوِن َجرْت َعَلْيِه األحكام اآلتية: -38
ذف ضمة  الرَّْفِع أْو ن ونه. -أ  ت 

اْلم ْسَترِت أْو االسم الظَّاِهِر ي فَتح آخر ه  وت قَلب أَِلف  النَّاِقِص فيِه اْلم ْسَند  للضَِّمرِي  -ب
 ايءا.
َننِي ت ْكَسر  فيِه النُّون  ثَقيَلةا. -ج  اْلم ْسَند  ألَِلِف االثـْ
 يَلةا َمْكس ورَةا.امل سَند  لِن وِن النِّْسَوِة تـَْفِصل  فيِه أَِلٌف بـَنْيَ النُّوَننِي، والَ َتك ون  ن ون ه ِإالَّ ثَقِ  -د
، ِإالَّ يف املعتل ابأللف،  -هـ اْلم ْسَند  لياِء املخاطبة أو واو اجْلََماَعِة ت َْذف  فيِه اْلَياء َواْلَواو 

َقى اَيء  امل َخاطََبِة َمْكس ورةا َوَواو  اجْلََماَعِة َمْضم وَمة. تَـبـْ  فـَ
 اأَلْمر  كاْلم َضارِِع ِعْنَد التـَّوِْكيِد. -39

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 نِعَم وبِْئسَ 
 القواعد:

، َوجيَِب  يف فَاِعِل ك لٍّ منه َما َأْن َيك وَن  (بِْئسَ ) ِفْعٌل لِْلَمدح، وَ  (نِْعمَ ) -40 ِفْعٌل للذَّمِّ
َيَّزا بَِنِكَرٍة، َأْو َكِلمة (ألْ ـ )م ْقرَتِانا ب  .(َما)، أو مضافا لِلم ْقرَتِن هِبَا، َأْو َضمرياا م ْسَترِتاا و ج وابا مم 

َتَدأا َخرب ه   -41 إَذا أتََخََّر اْلَمْخص وص  َعِن الِفْعِل أ عرب َخرَباا ملبتدأ حمذوف وجواب، َأْو م بـْ
َله ، َوِإَذا تقدَّم الفعَل أ ع بـْ .اجل ْمَلة  قـَ ر  َتدَأ لَْيَس َغيـْ  رب م بـْ

 

 عال التعجبفِ 
 :القواعد

ا:  -42 َعَله  )للتـََّعجُِّب صيغتاِن مه   .(َأْفِعْل بِهِ ) و (ما َأفـْ
ث الَثِيًّا، اتمًّا، م ثْـَبتاا، َمْبِنيًّا  :ي ْشتَـَرط  يف الفعل الذي يـ َتعجب ِمْنه  م باَشَرةا َأْن َيك ونَ  -43

َعل)لِْلَمْعل وِم، م َتَصّرِفاا، لَْيَس اْلَوْصف  منه على   ، قَاِبالا للتـََّفاو ِت.(َأفـْ



، َأْو اَنِقصاا، َأْو كان اْلَوصف  منه على  -44 ، توصلنا (أفعل)ِإَذا كان الفعل غري ث الَِثيٍّ
َنا بـَْعَد َذِلَك مَبْصَدرِِه صِرياا أْو  (َأْشِددْ )و أ (ما َأَشدَّ ـ )إىل التعجب منه ب وحنومها، َوأَتـَيـْ

 م َؤوِّالا.
ل إىل التعجب منه ب -45 ( أو ما أشدـ )إذا كان الِفْعل  َمْبِنيًّا لِْلَمْجه وِل، َأْو َمْنِفيًّا، تـ و صِّ

ل وًّا مِبَْصَدرِِه م َؤوَّالا. (أْشِددْ )  َوحَنِْومِها، َمتـْ
 (.1)تَـَعجَّب  ِمَن اْلِفْعِل اجلَاِمِد م ْطَلقاا، َوالَ من الفعل الذي الَ يـَتَـَفاَوت  َمْعَناه  ال يـ   -46

 

 
 الفعل للفاعل أتنيث  

 :القواعد
 جيب أتنيث الفعل: -47

َفِصل َعِن اْلِفْعِل. إذا كان الفاعل   -أ َر م نـْ  حقيقي التأنيث َغيـْ
 مؤنث جَماِزيِّ التَّْأنيِث.إذا كاَن اْلَفاِعل  َضمرياا يعود على  -ب

 جَيوز  أتنيث الفعل: -48
 إذا كان الفاعل َحِقيقيَّ التَّْأنِيِث َمْفص والا َعْن ِفْعِله. -أ

 إذا كان الفاعل امْساا ظاِهراا جَمَاِزيَّ التَّْأنِيِث. -ب
 .(2)ِإَذا كاَن اْلَفاِعل  مَجَْع تكسري للمذكر أو املؤنث -ج
 

 انئب الفاعل
 ظرفا أو جارا وجمرورا أو مصدراإذا كان 

                                                           

زائد عليه، حنو: ما أفجع موته،  منه إال إن أريد وصفٌ  تعجب  : الَِّذي الَ يـَتَـَفاَوت  معناه ال ي  (التصريح)جاء يف  (1(
 وأفجع مبوته.

 الفعل، وال جيمع إذا كان الفاعل مثَن أو مجعا، بل يبقى معهما كما كان مع مفردمها. ال يثَن (2(



 القواعد:
إذا كان الفعل م تَـَعدِّايا ألْكثـََر مْن َمْفع وٍل، مث َّ ب ين لِْلَمْجه وِل اَنَب اْلَمْفع ول  األول  -49

 مناب الفاعل، َوبَِقي ما َعَداه  َمْنص وابا.
يـ ْبَن الالزِم  لِْلَمْجه وِل ِإَذا كاَن انئب الفاعل جارا وجَمْر وراا، أو َظْرفاا، أْو َمْصَدراا  -50

َْتصَّنْي م َتَصّرِفـَنْيِ.  خم 
يع  أْحكاِم اْلَفاِعِل السَّابَقِة. -51  يـَثْـب ت  لَِناِئِب اْلَفاِعِل مجَِ

 

 
 

 املبتدأ واخلرب
 املبتدأ إذا كان نكرة -1

 :القواعد
َتَدأ -52 َأْن َيك وَن َمْعرَِفةا، َويـََقع  َنِكَرةا ِإَذا َدلَّْت َعَلى ع م وم؛ كما إَذا  اأَلْصل  يف اْلم بـْ

اْسِتْفَهام، أو دلَّْت َعلى خ ص وٍص؛ كما إَذا أ ضيفت لَِنِكَرٍة أو و صفت،  أو ،س ِبَقْت بِنَـْفي
 َأْو تقدمها َخبَـر ها وه َو َظْرٌف، أو جار وجمرور.

 
 واِضع  َحذِف املبتدأ وجوابا م -2

 :القواعد
 جيَِب  َحْذف  املبتدأ يف أربعة مواضع: -53

 .(َوبِْئسَ  نِْعمَ )إذا كاَن َخبَـر ه  خَمْص وَص  -أ
 إذا كان خربه نـَْعتاا َمْقطوعاا لِْلَمْدح أو الذم أو التـََّرحُّم. -ب
 إذا كان َخبَـر ه  َمْصَدراا اَنئباا َعْن ِفْعِلِه. -ج
 كان خربه م ْشِعراا اِبلْقَسِم.  إذا -د



 
 مواِضع  َحذِف اخلرب وجوابا  -3

 :القواعد
 ي َْذف  اخْلَبَـر  و ج وابا يف أربعة مواضع: -54

 إذا كان املبتدأ صريا يف القسم. -أ
َتَدأ  بـَْعَد  -ب : مْوج وٍد وَكائٍن.(َلْوالَ )إذا كان امل بـْ  ، واخلَبَـر  َكوٌن عام ، حَنْو 
ل وًّا ِبَواٍو لِلَعْطِف َتد لُّ َعلى اْلم َصاَحَبِة. إذا كان -ج َتَدأ  َمتـْ  امل بـْ
 ِإَذا َأْغَنْت َعِن اخْلَرَبِ حاٌل ال تصلح أن َتك وَن َخرَباا. -د

َتَدأ  مصدرٌ   إىل َمْصَدٍر َصرِيٍح َأْو م َؤوٍَّل. إىل َمْعم وِلِه، َأِو اْسم  تفضيل مضافٌ  مضافٌ  َواْلم بـْ
 َعَلى اخْلَرَبِ و ج وابا  تـَْقِدمي اْلم بَتَدأمواِضع   -4

 :القواعد
 جيب  تقدمي  املبتدأ يف أربعة مواضع: -55

 إذا كان املبتدأ من األلفاظ اليت هَلَا الصََّدارَة ، وهي: أمْساء  االْسِتْفَهام، والشَّْرِط، و -أ
، َواْلَمْوص ول  (اَلِم االْبتَداءِ ـ )م ْقرَتِن  باخْلَرَبِيَّة ، َوَضِمري  الشَّْأِن، َوالْ  (كم) التعجبية، و (ما)

تَـَرَن َخبَـر ه  بِ   .(اْلفاءِ ـ )الَِّذي اقـْ
 إذا كان املبتدأ مْقص وراا َعَلى اخْلَرَبِ. -ب
َتَدأ مج َْلةا ِفْعِليَّةا إذا كان َخبَـر  الْ  -ج َتَدأ. م بـْ  فَاِعل َها َضِمرٌي م ْسَترِتٌ يع ود  َعَلى اْلم بـْ
تَـنْيِ، َأْو َنِكَرَتنِي م َتَساِويـَتَـنْيِ يف التََّخصُّص.إَذا   -د َتَدأ  َواخْلَبَـر  َمْعرِفـَ  كان امل بـْ
 

 مواِضع  تـَْقِدمي اخْلَرَبِ و ج وابا  -5
 :القواعد

َتَدأ يف أربعة مواضع: -56  جيب  تـَْقِدمي  اخْلَرَب َعَلى امل بـْ
 .إذا كان اخلرب من األلفاظ اليت هلَا الصََّدارَة   -أ

 إذا كان اخلرب مْقص وراا َعَلى املبتدأ. -ب
 إذا كان اخْلَبَـر  َظْرفاا َأْو جارا وجمرورا، واملبتدأ نكرة غري خم َصَّصة. -ج



َتَدأ. -د  إَذا َعاَد على بعض اخلرب ضمرٌي يف اْلم بـْ
 

 َسدُّ الفاعل أو اَنئِِبه َمَسدَّ اخلرب -6
 القواعد:

َتَدأ اْلم ْشَتقِّ الَِّذي يـَْرَفع  فَاِعالا أو انئب فاعل َيس دُّ َمَسدَّ اخْلَرَبِ، أن  -57 ي ْشتَـَرط  يف اْلم بـْ
 يكون معتمدا على نفي أو اْسِتْفَهاٍم.

ِإَذا كاَن امل ْشَتقُّ م ْفَرداا َواَتلِيِه م ْفَرداا، َجاَز أْن يكون املشتق مبتدأ وما بعده فاعال  -58
َتَدأا م َؤخَّراا. أو انئب  فاعل سد مسد اخلرب، َوأْن َيكون امل ْشَتقُّ خربا مقدما واتليه م بـْ

إذا كاَن امل ْشَتقُّ م ْفَرداا َواَتلِيِه م ثَنَّ َأْو جَمْم وعاا، َوَجَب أْن يكون املشتق مبتدأ وما  -59
 بعده فاعال أو انئب فاعل سد مسد اخلرب.

موعا َواَتلِيِه كذِلَك، َوَجَب أن يكون املشتق خربا مقدما إذا كان املشتق مثَن أو جم -60
َتَدأا م َؤخَّراا.  واتليه م بـْ

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 ( و )اَلَت( امل َشبَّهات  بـ )لَْيَس(اَل ) و (َما) وَ  (ِإنْ )
 :القواعد

؛ فرتفع االسم (ليس)النافيات عمل  (اَلتَ ) ، و(الَ ) ، وَ (َما) ، وَ (إنْ )تعمل  -61
 اخلرب، ولكنها ال تعمل هذا العمل إال بشروط.وتنصب 

ـ أن يتقدم امسهما على اخلرب، وأال ينتقض نفيهما ب (ما) ، و(إنْ )في شرتط يف عمل  -أ
 .(إال)

 فوق الشرطني املتقدمني أن يكون معموالها نكرتني. (ال)ويشرتط يف عمل  -ب
 أن يكون امس ها َوَخبَـر ها امسي زمان، وأن يذف أحدمها. (اَلتَ )ويشرتط يف عمل  -ج
 

 ِزايَدة  الَباِء يف خرب )ليس( و )ما(
 :القواعد

َقى  ،، في َجر يف اللَّْفظِ (اْلَباِء الزَّاِئَدةِ ـ )ب (َما) ، وَ (لَْيسَ )جي وز  أْن يـَْقرَتَِن َخبَـر   -62 َويـَبـْ
 َمْنص وابا يف التـَّْقِدير.

 



 
 
 
 
 

 املقاربة والرجاء والشُّر وعأفعال 
 القواعد:

 :(كانَ )من األفعال اليت تـَْعَمل  َعَمَل  -63
َعال  اْلم َقارَبَِة َوِهَي:  -أ  ، َوَتد لُّ على قرب وقوع اخْلَرَبِ.(َأْوَشكَ )، وَ (َكَربَ )، و(كادَ )َأفـْ

 َوَتد لُّ َعَلى رََجاِء َوق وِع اخْلَرَبِ.، (قَ اْخَلْولَ )، و(َحَرى)، وَ (َعَسى)َي: َأفعال  الرَّجاِء وهِ  -ب
َعال  الشُّر وِع َوِهَي:  -ج ، (َعِلقَ )، و(َجَعلَ )، وَ (طَِفقَ )، و(َأَخذَ )، وَ (أَْنَشأَ )، وَ (َشرَعَ )أفـْ
 ، َوَتد لُّ َعَلى الشُّر وِع واْلَبْدِء يف اخْلَرَبِ.(هبَّ )، و(أقبل)، و(قام)و

َعاِل َأْن َيك وَن َخبَـر َها مج ْلةا فعلية، فعلها مضارع جم َرٌَّد ِمن  -64  (َأنْ )ي شرتط يف َهِذِه األفـْ
 (حرى)و (عسى)و (أْوَشك)َوَأفعال الشُّر وِع، َمْقر وٌن هبا مَع  (َكَربَ )وَ  (كادَ )َمَع 

كما يـََتَجرَّد  ِمنها على ِقلٍَّة يف   (َكَربَ )وَ  (كادَ )، َوَقْد يـَْقرَتِن  هبا على ِقلٍَّة يف (اخلولق)و
 .(1()َعَسى)وَ  (َأْوَشكَ )

َعاِل يف َعمِلها َما َتَصرََّف ِمنها -65  .(2)ِمْثل  َهِذِه األفـْ

                                                           

من بني هذه األفعال بورودها اتمة فتكتفي بفاعلها، ويشرتط يف الفاعل  (عسى، واخلولق، وأوشك)اختصت  (1(
ولق أن يثمر البستان، واملضارع، فتقول: عسى أن ينفرج الضيق، واخل (أن)حينئذ أن يكون مصدراا مؤوَّالا من 

 ل الربيع.وأوشك أن ي قبِ 

ٍض ؛ فقد ورد لكل منها ما(جعل)، و (طفق)، و (أوشك)، و (كاد)هذه األفعال مالزمة للمضي، إال  (2(
 ومضارع.



 
 
 
 
 

 )ِإنَّ( و )َأنَّ( و )َكَأنَّ( و )َلِكنَّ( تفيف  
 :القواعد

فف  -66  (.لكنَّ ) ، و(كَأنَّ ) ، و(َأنَّ ) ، و(إنَّ )ت 
َلْت َدَخَلْت  (إنَّ )َأمَّا  -  (الم  االبتداءِ )فيج وز  عند التَّْخِفيِف ِإْعَماهل َا َوِإمْهاهل َا، وإذا أ مهِْ

 على اخْلَرَبِ فَارَِقةا بـَنْيَ اإلثباِت والنـَّْفي.
َر أنَّ االسَم فيهما يكون  َضمرَي الشأن حَمْذ وفاا. (كَأنَّ ) ، و(َأنَّ )وأمَّا  -  فال تـ ْهَمالِن، َغيـْ
 فـَتـ ْهَمل  و ج وابا. (لكنَّ )وأمَّا  -
 

 وَأخواهتا َعن العَمل (إنَّ ) َكفُّ 
 :القواعد

َوَأَخَواهِتا فَتك فَُّها عن الَعَمل، وتزِيل اْخِتَصاَصها  (ِإنَّ ـ )ب( الزائدة  َما)تـَتَّصل   -67
 فَيج وز  ِإْعَماهل ا وإْلغاؤ ها، وال ي زول اختصاص ها ابألمْسَاِء. (؛لَْيتَ )اِبألمْسَاِء، إالّ 

 

 للجنس النافية   (ال)
 القواعد:



فـََتنِصب  املبتدَأ وي َسمَّى امَسها، َوتـَْرَفع  اخَلرَب  (؛إنَّ )النَّافية  لِْلِجْنس َعَمَل  (الَ )تـَْعَمل   -68
 َوي َسمَّى َخبَـَرها.

ي نصب امْس ها ِإَذا كاَن م ضافاا، أْو َشبيهاا ابملضاف، وي بَن على ما ينصب به إذا   -69
 كان مفردا.

ي شرتط يف َعَمِلَها َأالَّ َيْدخ َل عليها جار ، وأْن يكون امس ها َوَخبَـر ها نكرتني، وأالَّ  -70
ف قد شرط من  ي فصل االسم  عنها بفاصل؛ فِإْن ف قد الشرط األول َبَطَل عمل ها، وِإنْ 

 الشرطني اآلخرين بطل عملها ولزم تكرارها.
 

 (ال ِسيََّما)
 :القواعد

 لِتَـْفضيِل ما بعدها على ما قبلها يف احلكم. (ال سيَّما)يـ ْؤَتى ِبرتْكيب  -71
إْن كاَن معرفةا جاز فيه الرَّفع  واجْلَرُّ ليس غري، وإن   (ال ِسيما)االسم الواقع بعد  -72

 كاَن نكرةا جاَز فيه َأْوج ه  اإِلْعَراِب الثالثَة .
 

 ما يـَن وب  َعِن املَْصَدِر يف ابِب املفع ول املطلقِ 
 :القواعد

 يَنوب  َعِن املصدر مرادفه، وصفته، وَما َيد لُّ على نوِعِه، َأو َعَدِدِه، َأْو آلِتِه، و -73
َها َعَلى  (بـَْعضٌ ) ، وَ (كلٍّ ) تَـنْيِ ِإلَْيِه، واإلَشارَة  ِإلَْيِه، وَضِمري ه ، فـَيـ ْنَصب  كلُّ واِحٍد ِمنـْ مَضافـَ

 أَنَّه  انئب عن املفعول اْلم ْطَلِق.
 

 
 



 
 
 
 
 

 اإلضافة
 اإلضافة املَْعَنويَّة  واللَّفِظيَّة -1

 :القواعد
 اإلَضاَفة  ِقْسمان: َمْعَنويٌّة َوَلْفظّيٌة. -74

ما َأفاَدِت اْلم َضاَف تـَْعريفاا، َأْو تصيصاا، َوال يك ون  امل ضاف فيَها  :فاإلَضافة  اْلَمْعَنوية -أ
 َوْصفاا م ضافاا إىل مْعم وِلِه.

حبذف تنوينه إن كاَن يف اأَلْصِل  ؛َما مَلْ ت فد امل َضاَف إالّ التَّخِفيفَ  :واإلضافة  اللَّْفظية   -ب
 كان مثَن أو مجع م ذكٍر َساملاا.  م نَّوانا، َأْو َحْذِف نونه إن

 َوي َضاف  ِفيها الَوْصف  إىل َمْعم وِلِه.
َتِنع  ذلك يف على املضاف مْطَلقاا، َوميَْ  (أل)ميَْتِنع  يف اإلضافة املْعَنويَّة د خول   -75

 اإلضافِة اللَّْفِظيَِّة أيضاا إالّ فيما أييت:
 َأْن َيك ون اْلم َضاف  م ثَن، أو مجع مذكر َساملاا. -أ

 .(ألْ )، أْو مضافا ملا فيه (ألْ ـ )َأْن َيك وَن املَضاف  ِإلْيِه َمْقروانا ب -ب
 

 اْلم َضاف  إىل اَيِء اْلم َتَكلِّمِ  -2
 :القواعد



ِإَذا أ ضيف االسم إىل اَيِء املتكلَّم ك سر آِخر ه  مل ناَسَبِة الَياِء، َوَجاَز يف الَياء اإلسكان   -76
فـََيِجب  تسكني   ؛والفتح ، ِإالَّ إذا كاَن َمْقص وراا، أو منقوصا، أو مثَن، أو مجع مذكر َساملاا 

 آِخِر امل َضاِف َوفـَْتح  الياء.
 

 و ج وابا َوَجَوازاا  ما ي َضاف  ِإىَل اجل ْمَلةِ  -3
 القواعد:

 ظ روٌف َمْبِنيٌَّة الَ تضاف إال إىل اجْل َمل. (إذا)، و(ِإذْ )، وَ (َحْيث  ) -77
َهم   -78 وي َضاف إىل اجْل ْمَلِة،  (1)ما دلَّ على وْقٍت َغرْيِ حَمْدودٍ  :اْسم  الزَّماِن اْلم بـْ

 .(2)َواْلم ْفَرِد، فإذا أ ضيف ِإىل اجل ْمَلِة جاز ِإْعَراب ه  َوبَناؤه  َعَلى الفْتحِ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 مساء.من الظروف املبهمة ما له اختصاص من بعض الوجوه، كـ غداة و عشية و ليلة و صباح و  (1(

 بعد اسم الزمان فعل مبين، أما إذا جاء بعده فعل معرب أو مجلة امسية فاإلعراب أرجح.البناء أرجح إذا جاء  (2(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قواعد كتاب 
 (النحو الواضح)

 املرحلة الثانوية

 اجلزء الثاين:
 



 
 

 
 
 

 املبين واملعرب من األفعاِل واألمساء
َعالِ  املَْبيِنُّ ِمنَ  -1  اأَلفـْ

 القواعد:
َعاِل ه وَ  -79 ، واْلم َضارع  اْلم تَِّصل  بنون التوكيد، أو  :اْلَمْبيِنُّ ِمَن األَفـْ اْلَماِضي، واأَلْمر 

 ن وِن اإِلاَنِث.
اْلَماِضي ي بَن على السكون ِإَذا اَتَصَل ِبَضمرِي رَْفٍع م َتَحرٍِّك، وعلى الضَّمِّ إذا اَتَصَل  -80

 ِبواو اجْلَماعِة، وعلى اْلفْتِح ِفيما َعَدا َذِلَك.
ََن على السُّك وِن ِإَذا كاَن صحيَح اآلِخِر ومل يـَتَِّصْل ِبِه َشْيٌء أو اتََّصَلْت ِبِه  -81 اأَلْمر  يـ بـْ

وعلى حذف ون  النِّْسَوِة، وعلى اْلَفْتِح ِإَذا اتََّصَلْت به نون التوكيد ثقيلة أو خفيفة، ن  
نَـنْيِ أْو واو  حرف العلة إن كان معتل اآلخر،  وعلى َحْذِف النُّوِن إذا اتصلت به أِلف  اثـْ

اطََبٍة.  مَجَاَعٍة أْو ايء  خم 
ََن على اْلَفْتِح إذا اتصلت  -82 ، وعلى (1)به نون التوكيد ثقيلة أو خفيفةاْلم ضارع  يـ بـْ

 السُّك وِن ِإَذا اتََّصَلْت ِبِه ن ون  النِّْسَوِة.
 

 املعرب من األفعال -2
                                                           

فإن فصل بني الفعل والنون فاصل ملفوظ   ،يشرتط يف االتصال املوجب للبناء أن يكون مباشرا كما يف األمثلة (1(
  .يف حنو: لتذهُب  ولتذهُِب  (املخاطبةايء ) و (واو اجلماعةـ )يف حنو: لتذهبان، أو غري ملفوظ ك (ألف االثننيـ )ك

 كان املضارع معراب ابلنون احملذوفة للتخفيف.



 :القواعد
املعرب من األفعال هو املضارع الذي مَلْ تـَتَِّصْل آبِخرِِه ن ون التوِْكيِد، َأْو ن ون   -83

 اإِلاَنِث.
ي رَفع اْلِفْعل  اْلم َضارع  اِبلضَّمَِّة وتـَن وب  َعْنها النُّون  يف األفعال اخلمسة، وي نَصب  -84

َزم اِبلس كوِن ويَنوب  َعْنها  ابْلَفْتَحِة ويـَن وب  َعْنها َحْذف  النُّوِن يف األفعال اخلمسة، وجي 
 ف النون يف األفعال اخلْمَسِة.َحْذف  َحْرِف الِعلَِّة يف األْفعاِل اْلم ْعتلَّة اآلِخِر، وَحذْ 

 اْلَمْبيِنُّ ِمَن اأَلمْسَاءِ  -3
 :القواعد

 ِمَن اأَلمسَاء اْلَمْبِنيَِّة ما أَييت: -85
، وَأمسَاء  اإلشارة، واألمساء املوصولة -أ ، وأمسَاء  االْسِتْفهام، وَأمساء  (1)الضَّمائِر 

عت َعَلْيِه.، وَأمساء  األْفعاِل، وبـَْعض  الظُّروفِ (2)الشَّْرطِ   ، وهذه ك لَُّها ت بَن َعَلى ما مس 
ََن َعَلى ما ي   -ب  رفع به.اْلم ناَدى إَذا كان علما مفردا أو نكرة مقصودة، وه َو يـ بـْ
ََن على ما  (الَ )اْسم   -ج النافية للجنس إذا مَلْ َيك ْن م َضافاا َوالَ َشِبيهاا اِبْلم َضاِف، ويـ بـْ

 يـ ْنَصب  بِه.
والظُّر وِف َواأْلْحَواِل، وهذِه َيطَِّرد  فيها البناء على فتح  (3)ْعَدادِ ِمن األ ما ر كِّب -د

 اجل ْزأَْيِن.
. -هـ ََن على الضَّمِّ َهمات  اْلمْقط وَعة  َعِن اإلضاَفِة َلْفظاا، وِهَي تـ بـْ  اْلم بـْ
َثى، أو َسبًّ  (فـََعالِ )، وما جاَء على وزن (َوْيهِ ـ )ما خ تم ب -و ا هَلا، أو اسَم ِفْعٍل، َعَلماا أل نـْ

 وهذه كلُّها يطرد فيها البناء على الكسر.
 

                                                           

؛ ألن هذه (اللتني) و (اللذين)، ومن األمساء املوصولة (تني) و (ذين)يستثين بعض النحاة من أمساء اإلشارة  (1(
 بعة يف رأيه معربة إعراب املثَن.األلفاظ األر 

إال إذا كانت املوصولة  ،فإهنا تعرب ابحلركات (أي)يستثَن من أمساء الشرط واالستفهام واألمساء املوصولة  (2(
، حنو:  ََن على الضَّمِّ  .(جالس أيُـّه ْم أْفَضل  )مضافة وصدر صلتها حمذوفا، فإهنا حينئذ تـ بـْ

 .البحثكما رأيت يف   (اثنتا عشرة) و (اثنا عشر)يستثَن من األعداد املركبة  (3(



 املعرب من األمساء -4
 القواعد:

 إالّ أْلفاظاا حَمْص ورةا تـََقدَّم ِذْكر  الَكثري منها يف الباب املاضي. ،األمْساء  مَجيع ها م ْعَربةٌ  -86
 أَنـَْواع  إْعراب االْسِم َثالثٌة: رَْفٌع، وَنْصٌب، وجر . -87
وَواٌو يف مَجِْع  ،األْصل  يف رَْفِع االسم أن يكون ِبضمٍَّة، وتن وَب َعْنها أِلٌف يف املثَنَّ  -88

 املذكر السامل واألمساء اخلَْمَسِة.
ها أِلٌف يف األمساِء اخْلَْمَسة، األْصل  يف َنْصِب االْسِم أْن َيك وَن ِبفْتَحٍة، وتن وب  َعنْ  -89

. ، وَكْسَرٌة يف مجع املؤنث السَّاملِِ  وايٌء يف املثَن ومجع امل ذَكَِّر السَّاملِِ
اأَلْصل  يف جرِّ االسم أن يكون ِبَكْسَرٍة، وتن وب  َعْنها اَيٌء يف اْلم ثـََنَّ ومجع املذكر  -90

ْتَحٌة يف اْلمَ   ْمن وِع من الصَّْرِف.السامل واألمساِء اخْلَْمَسِة، وفـَ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 اقرِتان  َجواِب الشَّْرِط ابلفاء
 :القواعد

؛ وذلك أِبن كان (الفاءـ )إَذا مَلْ َيْصل ح اجلَواب  ألْن َيك وَن شْرطاا وَجَب اْقرِتان ه  ب -91
، أِو (ما)، أْو (َقدْ )، أْو (َلنْ ـ )مجلة امسية، أو ِفْعليَّةا ِفْعل ها طََليب ، أْو جاِمٌد، أْو َمْسب وٌق ب

نيِ )  .(َسْوف)، أو (السِّ
 

 (الفاء) و (الواوِ ـ )العطف على الشَّرِط واجلواب ب
 :القواعد

 جاَز فيِه وْجهاِن: (الَفاء)أو  (الواوـ )ِإَذا َتال الشرَط مضارٌع مقرتٌن بِ  -92
َتالَ اجلواَب مضارٌع مسبوٌق ، أمَّا إذا (أنْ )اجلَْزم  َعَلى اْلَعْطِف، والنَّْصب  َعَلى إضمار 

ا  فيجوز  فيِه اجلَْزم  والنَّْصب  ِلما سَبق، والرَّْفع  َعَلى االستئناِف. ؛إِبْحَدامه 
 

 اجِتماع  الشَّْرِط والَقَسم
 :القواعد

إَذا اْجَتمَع َشْرٌط وَقَسٌم فاجلَواب  للسَّابق منهما، فِإْن تـََقدَّم َعْليهما ما َيَْتاج  إىل  -93
 .(1)َخرٍب جاز أن يكون اجلَواب  للّسابق أو الالَِّحق

 

 
                                                           

 الشرط ماضيا لفظا أو معَن. إذا حذف جواب الشرط وجب كون   (1(



 
 

 حذف  الشَّْرِط أِو اجلواب
 القواعد:

َذف ِفْعل  الشَّْرِط بـَْعَد  -94  النافية. (ال)امل ْدَغَمِة يف  (ِإنِ )جي وز  أن ي 
َذف اجلَواب  إَذا َسبَـَقه  أو اكتنفه ما َيد لُّ عليه، وكاَن ِفْعل  الشَّْرِط  -95 جيَِب  أن ي 

 ماضياا.
 

 َجْزم  املَضارِع يف َجَواب الطلب
 :القواعد

 َقْد جي َْزم  امل َضارِع  ِإَذا وَقَع َجواابا للطَّلب، وَجْزم ه  ِحيَنِئٍذ ِبَشْرٍط حَمْذوٍف. -96
ْبَل  (ِإنْ )صحة  اْلَمْعََن بتْقِديِر د خ وِل  :وشْرط  اجلزم بعد النهي ، وَشْرط ه  بـَْعَد غري (ال)قـَ
َواِع الطَّلب وِفْعٍل مْفه وٍم ِمَن السياق موضع ما  (ِإنْ )ِصحَّة  اْلَمْعََن ِبَوْضِع  :النهي من أَنـْ

 ي ِفيد  الطَّلَب.
 

ا  أدوات الشرط اجلازمة َوإْعَراهب 
 القواعد:

 تـ ْعَرب  َأَدَوات  الشَّْرِط كما أييت:
إْن َدلَِّت األَداة  على زمان أو مكاٍن كانْت يف حمل نصب على الظرفية الزمانية أو  -97

 .(1)املكانية لفعل الشرط إن كان اتما، وخلربه إن كان انقصا
                                                           

مضافة إىل زمان  (أي) للمكان، و (حيثما) و (أّن) و (أين) للزمان، و (أاين)و  (مىت) :وأدوات هذا النوع هي (1(
 أو مكان.



 (.1)إن دلت األَداة  َعَلى َحَدٍث كانْت َمْفع والا م ْطَلقاا لفعل الشرط -98
إن َدلَّْت َعَلى احلَاِل كانت يف حمل َنْصٍب َعَلى احلَاِل إن كان فعل الشَّْرِط اتمًّا،  -99

 .(2)َوَخرَباا لفعل الشرط إن كاَن انِقصاا 
إْن َدلَّْت َعَلى َذاٍت كانت يف حمل رفع على أهنا م ْبتدأ إْن كاَن ِفعل  الشَّْرِط  -100

 ،الزماا، أو انقصا، أو متعداي واقعا على أْجَنيبٍّ مْنها، ويف حمل نصب على أهنا مفعول به
 .(3)إن كان فعل الشَّْرِط م َتعدِّايا َواِقعاا َعَلى َمْعَناَها

 

 الَّيت ال جْتزمَأَدَوات  الشَّْرِط 
 :القواعد
مجَِيع ها أدواٌت  (َأمَّا) ، و(ِإَذا) ، وَ (ك لََّما) ، و(َلمَّا) ، و(َلْوما) ، و(لْوالَ ) ، وَ (َلوْ ) -101

 ت ِفيد الشرط وال جتزم.
 .(4)تفيد امتناع اجْلََواب الْمِتَناِع الشَّْرط :(لو) -102

 .تد الَّن على اْمِتَناع اجلواِب ِلو ج وِد الشَّْرطِ  (:َلْوَما) وَ  (َلْوال) وَ 
 .وال يَليهما إالَّ الفْعَل املاضي ،َظْرفان لِْلماِضي (:ك لَّما) وَ  (َلمَّا) وَ 
 ا إال الفعل ظاهرا أو م َقدَّراا.وال يليه ،ظرف للزمان املستقبل (:إَذا) و
 وتـَْلَزم  الفاء  َجَواهبا. ،وتـَق وم  َمَقاَم أداة الشرط وفعله َمعاا  ،ت فيد  التـَّْفِصيلَ  (:َأمَّا) و
 

 
                                                           

 مضافة إىل املصدر. (أي) :وأداة هذا النوع هي (1(

 مضافة إىل ما يفيد احلال. (أي) ، و(كيفما) :وأداات هذا النوع مها (2(

 مضافة إىل اسم ذات. (أي) و (مهما) و (ما) و (من) :وأدوات هذا النوع هي (3(

ـ ، فإن كان اجلواب ماضيا مثبتا غلب اقرتانه ب(مل)إما فعل ماٍض، وإما فعل مضارع منفي بـ  (لو)جواب  (4(
يف ذلك  (لو)مل يقرتن هبا، ومثل  (ملـ )قل اقرتانه هبا، وإن كان مضارعا منفيا ب (ما)، وإن كان ماضيا منفيا بـ (الالم)
 .(لوما) و (لوال)



 
 تقسيم االسم إىل جامٍد َوم ْشَتقٍّ 

 :القواعد
 االْسم  ِقْسماِن: َجاِمٌد، َوم ْشَتق . -103

 واسم معَن. ،ما مَلْ يـ ْؤَخْذ ِمْن َغرْيِِه، َوه َو نـَْوَعاِن: اْسم  ذاتٍ  :فاجلاِمد   -أ
 ما أ خذ ِمْن َغرْيِِه. :َواْلم ْشَتقُّ  -ب

يع ها من أمساء  :مصاِدر  اْلم ْشتَـقَّاتِ  -104 ِهَي األص ول  الَّيِت َيك ون  ِمْنها االْشِتقاق، ومجَِ
 املعاين.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 املَْصَدر  

َعاِل الثُّالَثِيَّة -1  َمَصاِدر  األَفـْ
 :القواعد
يِع اْلم ْشتَـقَّاِت. :اْلَمْصَدر   -105  َما َدلَّ على حدث جمرد ِمَن الزََّماِن، َوه َو َأْصل  مجَِ
مصادر األفعال الثالثية كثريٌة الَ ت عرف إالَّ اِبلسَّماِع والرُّج وِع إىل ك ت ِب اللغِة،  -106

َر أنَّ ه َناَك َضَوابَط غالِبيَّة، أمْهَُّها ما أييت:  َغيـْ
 ِفيما َدلَّ َعَلى ِحْرفٍة. (:ِفعالة) -أ

 فيما دل َعَلى اْمتَناٍع. (:ِفَعال) -ب
 فيما دل َعَلى اْضِطَراب. (:فـََعالن) -ج
 ِفيما َدلَّ َعَلى َسرْيٍ. (:َفِعيل) -د
 فيما دل على َصْوٍت. (:فـ َعال)أو  (َفِعيل) -هـ
 فيما دل على َلْون. (:فـ ْعَلة) -و
 فيما دل على َداٍء. (:فـ َعال) -ز

 وِإَذا مَلْ َيد لَّ اْلَمْصَدر  على شيء من ذلك، فاْلَغاِلب:
 س ه ولة وَفَصاحة.ـ: كَ   (؛فـََعالة)أو  (فـ ع ولة)أْن َيك وَن َمْصَدر ه  على  (فـَع لَ )يف  -أ

 فـََرح وَعَطش.ـ: كَ   (؛فـََعل)الالَّزِِم َأْن َيك وَن مصدره على  (َفِعلَ )َويف  -ب
 قـ ع ود وج ل وس.ـ: كَ   (؛فـ ع ول)الالَّزِِم أن يكون مصدره َعَلى  (فـََعلَ )َويف  -ج
 فـَْهم وفـَْتح.ـ: كَ )فـَْعل(؛أْن َيكوَن مصدره على  (فـََعلَ ) و (َفِعلَ )ويَف امل تعدِّي مْن  -د
 
 
 
 
 



 
 مصادر األفعال الرابعية -2

 :القواعد
ا ابختالف ِصَيِغ األْفعال: -107  مصادر األفعال الرابعية ِقياسيٌِّة، وَتَْتِلف  أوزاهن 

َعلَ )فِإْن كاَن اْلِفْعل  على َوْزِن  -أ َعال)َفَمْصَدر ه  على  (أفـْ  .(1()ِإفـْ
 .(2()تـَْفِعيل)َفَمْصَدر ه  على  (فعَّل)َوإْن كان على وزن  -ب
 .(م َفاَعَلة)أو  (ِفَعال)َفَمْصَدر ه  على  (فَاَعلَ )َوإْن كان على وزن  -ج
، إال إذا كان مضعَّفا فـََيج وز  يف (فـَْعَلَلة)َفَمْصَدر ه  على  (فـَْعَللَ )َوإن كاَن على َوْزِن  -د

 أيضاا. (ِفْعاَلل)مصدرِِه 
 

َعاِل اخْل َماِسيَِّة والسَُّداِسيَّةِ  -3  َمَصاِدر  األَفـْ
 :القواعد
َعاِل اخْل َماِسيَِّة والسَُّداِسيَِّة ِقَياِسيٌَّة، وأَتيت َعَلى َوْزَنني: -108  َمَصاِدر  اأَلفـْ

ِلٍف اضي مع َكْسِر اثلِثِه وزايدِة أإْن كاَنْت َمْبد وَءةا هِبمَزِة َوْصل جاَءْت على وزن امل -أ
ْبَل آِخرِهِ   .(3)قـَ

اْلماضي َمَع َضمِّ ما قبل اآلخر َوإْن َكاَنْت مبدوءة بتاء زائدة جاءت على وزن  -ب
 .(4)فـََقطْ 

 

                                                           

يف اآلخر،  ، حذفت ألف اإلفعال من مصدره، وعوض عنها اتء(أعان) و (أقامـ )إذا كانت عني الفعل ألفا كَ  (1(
 .(إعانة) و (إقامة)فيقال: 

، حذفت ايء التفعيل من املصدر، وعوض عنها اتء يف آخره، فيقال: (رىب)و  (وىل)إذا كانت الم الفعل ألفا كـ  (2(
 تولية وتربية.

ض عنها اتء من مصدره، وعوِّ  (ألف االستفعال)، وكانت عينه ألفا، حذفت (استفعل)إذا كان الفعل على وزن  (3(
 .(استفاد استفادة) و (استقام استقامةـ )يف اآلخر، ك

ـ وكسر ما قبلها، ك ،وكانت المه ألفا، قلبت األلف يف املصدر ايء (تفاعل)أو  (لعَّ تفَ )إذا كان الفعل على وزن  (4(
 .(تواىل تواليا) و (أتّن أتنيا)



 
 إعَمال  املَْصَدر

 القواعد:
، أْم م ضافاا، أْم جم َرَّداا من (َألـ )يـَْعَمل  اْلَمَصْدر  َعَمَل فعله سواء أكان حم َلَّى ب -109

 واإلضافة. (أل)
والفعل، أو  (ما)أو  ،والفعل (أنـ )ي شرتط يف َعَمِل املصدر أْن َيْصل َح تقديره ب -110

 أن يكون انئبا عن فعله.
 

 اْلَمْصَدر  امليِمي
 :القواعد
 .(ةِ لَ اعَ فَ امل  )َمْصَدٌر مبدوء مبيم زائدة يف غري  :اْلَمْصَدر  امِليميُّ  -111
حمذوف الفاء يف املضارع، كان  ،صحيح الالم ،مثاال ،إذا كان الفعل ثالثيا -112

 بكسر اْلَعنْيِ. (َمْفِعل)مصدره امليمي على وزن 
حمذوف الفاء يف املضارع،   ،صحيح الالم ،ِإَذا كاَن اْلِفْعل  ث الثِيًّا، َولَْيَس مثاال -113

 بفتح العني. (َمْفَعلٍ )كان مصدره امليمي على وزن 
 .(اسم املفعول)كان مصدره امليمي على وزن   ،إذا كان الفعل غري ثالثي -114
 قْد ت زاد على صيغة املصدر امليمي اتء يف آخره. -115

 

 
 
 



 
َئة    اَلَمرَّة  واهْلَيـْ

 :القواعد
َئِة: َمْصَدٌر  -116 اسم  اْلَمرَِّة: َمْصَدٌر يدل على وقوع احلدث مرة واحدة، واْسم  اهلَيـْ

 يدل على هيئة الِفْعِل حنَي و ق وِعِه.
إذا كان الفعل ث الثيًّا، فإْن كان غري ثالثي   (فـَْعَلة)َيك ون على وزن  :اْسم  املَرَّةِ  -117

 كان على َوْزِن اْلَمْصَدِر بزايدة اتء يف آِخرِِه.
َئةِ  -118 إذا كان اْلِفْعل  ث الَثِيًّا، وال ِصيَغة له  ِمْن غري  (ِفْعَلة)يكون على وزن  :اْسم  اهْلَيـْ

 ثالثي.ال
 األصِل كانت الدَّالَلة  على املَرَِّة ابْلَوْصِف ال إذا كاَن املَصَدر  خمْتوماا ابلتاِء يف -119

يَغةِ  َئِة إذا كان الفعل ثالثيا(1)ابلصِّ  .(2)، وكذلك الشَّأن  يف الدَّاللِة على اهْلَيـْ
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 (سدرة) :وكـ (،نشدة) :كـ  ؛بفتح الفاء، فإن كان مكسورها أو مضمومها (ةلَ فـَعْ )هذا إذا كاَن املَصَدر  على  (1(
 .للمرة، ومل يؤت ابلوصفحت الفاء فت

ئَ  (2(  ِة هنا تكون ابلوصف أو اإلضافة.غري أن الدَّاللِة على اهْلَيـْ



 
 أقَسام  املشتقِّ 

 اسم الفاِعِل، َوِصَيغ  اْلم َباَلَغة -1
 :القواعد
 اْسم  الفاعل: اسٌم مص وٌغ ِلَما َوَقَع ِمْنه  اْلِفْعل ، أْو قاَم بِه. -120
، وِمْن غرْيِ الثالثي على وزن (فاِعل)ي َصاغ  اسم الفاعل من الثالثي على وزن  -121

 إِبْبداِل َحْرِف اْلم ضارَعِة ِميماا َمضم ومةا، وكسر ما قبل اآلخِر. ؛م ضارِعهِ 
وَّل اسم  الْفاِعِل ِعْنَد َقْصِد اْلم َباَلَغِة إىل  -122 ، أو (فـَع ول)، أو (ِمْفَعال)، أْو (فـَعَّال)ي 

َيغ  مَساِعيَّة(َفِعل)، أو (َفِعيل) بناؤها ِمْن  رَ دَ وال ت بََن إال من الثالثي، ونَ  (،1)، وَهذِه الصِّ
 غرْيِِه.

 
 اْسِم الفاِعل َعَمل  

 القواعد:
ْن كاَن الزِماا رََفَع اْلفاِعَل، وإْن كاَن م َتعدِّايا رََفَع اْلَفاِعِل َعَمَل ِفْعِلِه، فإِ يْعَمل  اسم   -123

 اْلفاعَل وَنَصَب اْلَمْفع وَل بِه.
 ال يـَْعَمل  اسم  اْلفاِعِل إالَّ يف َحاَلنْي: -124

 األوىل: أْن َيكوَن حم َلَّى اِبألِلِف والالَِّم. -أ
َية : أْن َيد لَّ على احلَاِل أو االْستْقباِل، ويْعَتِمد على نفي، أو استفهام، أو الثَّانِ  -ب

 مبتدأ، أو َمْوصوٍف.
 تـَْعَمل  ِصَيغ  اْلم َبالََغِة َعَمَل اسِم اْلَفاِعِل ِبش ر وِطِه. -125

 
 

                                                           

 الغة قياسية يف الثالثي املتعدي.نقل بعض النحاة أن الكوفيني يرون أن صيغ املب (1(



 
 

 اِسم  املفعوِل وعمله -2
 القواعد:

من َمْصَدِر اْلِفْعِل اْلمْبيِنِّ للمْجهوِل للدَّالَلة على َما  اسم مصوغٌ  :اسم  اْلَمْفع ولِ  -126
 وقَع َعلْيِه الِفْعل .

، ومن غري الثالثي على وزن (مفعول)ي صاغ اْسم  املف عوِل مَن الثُّالِثّي على وزن  -127
 اسم فاِعِلِه مَع فْتِح ما قبل اآلخر.

ال يضاغ اسم املفعول من الالزم إال مع الظرف، أو اجلار واجملرور، أو  -128
 .(1)املصدر
يعمل اسم املفعول عمل فعله املبين للمجهول ابلشُّر وِط اليِت تقدمت يف عمل  -129

 اسِم اْلفاِعِل.
 

 الصفة املشبهة ابسم اْلفاِعل -3
 :القواعد
من مصدر الثالثي اّلالزِِم للدَّاللِة على  الصفة املشبهة ابسم الفاعل: اسم مصوغٌ  -130

 َمْن قَام ِبِه الفعل على وجه الثُـّب وت.
َفة  املشبهة من ابب  -131  على َثالثَِة َأْوزاِن: (َفرِحَ )أَتيت الصِّ

 .(َفِعَلة): فيما دل على حزن أو فرح، واملؤنث منه على (َفِعل) -أ
                                                           

ما يفارق النصب على  :يشرتط يف الظرف واملصدر هنا أن يكوان متصرفني خمتصني، واملتصرف من الظرف (1(
 و (فتحـ: )ما يفارق النصب على املصدرية ك :، واملتصرف من املصدر(جهة) و (يومـ: )ك  (منـ )الظرفية أو اجلر ب

 (.نصر)
ما  :واملختص من الظرف ما خ صص بنوع من أنواع املخصصات كاإلضافة والوصف مثال، واملختص من املصدر

 لنوع أو العدد.ليس جملرد التأكيد كأن يكون لبيان ا
نَـه ْم َوبـَنْيَ َما َيْشتَـه وَن{  وبعض النحاة ال يرى اشرتاط التصرف يف الظرف مستدال بقوله تعاىل: }َوِحيَل بـَيـْ

 يصح أن تقول: أجملوس يف املكان؟ ، ويشرتط يف اجملرور هنا أن يكون خمتصا فال[54]سبأ:



 .(فـَْعاَلء): فيما دل على عيب أو ِحْلية أو لون، واملؤنث ِمْنه  على (َأفـَْعل) -ب
 .(فـَْعَلى): فيما َدلَّ على خ ل ّو أو امتالء، واملؤنث ِمْنه  على (فـَْعاَلن) -ج

 ، و(َفِعيلٌ )على أوزان شىت، َأشَهر ها:  (َكر مَ )أتيت الصفة املشبهة من ابب  -132
 .(فـ ْعلٌ ) ، و(فـََعلٌ ) ، و(فـََعالٌ ) ، و(فـ َعالٌ ) ، و(فـَْعلٌ )

 .(1)، ومل يكن على وزنه فهو صفة مشبهة(فاعلٍ )كلُّ َما جاء من الثالثي مبعَن   -133
 

 عمل الصفة املشبهة
 :القواعد
فة  امل َشبـََّهة َعَمَل اسم الفاعل امل تَـَعدِّي ِلَواحدٍ  -134  .(2)تـَْعَمل  الصِّ
 أَييت معمول الصفة املشبهة على ثالث حاالت: -135

 أن يكون َمْرف وعاا على الَفاِعليَِّة. -أ
أن يكون مْنص وابا على ِشْبِه املفعولية إن كان معرفة، وعليه أو على التمييز إن كاَن  -ب

 نِكَرةا.
 .(3)أْن َيك وَن جَمْر وراا ابإلضافة -ج
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (فارح) يف سيد، و (سائد) يف ضيق، و (ضائقـ )ك(فاعل)كل صفة مشبهة ق صد هبا احلدوث تول إىل صيغة  (1(
 يف فرح.

ـ كل اسم فاعل أو مفعول قصد منه الثبوت ي عَطى حكم الصفة املشبهة يف العمل من غري تغيري يف صيغته، ك (2(
 .(مفتول الذراعني) ، و(مشرق اجلبني) ، و(حاد البصر)

ومن اإلضافة  (ألْ )مجَع مذكر ساملا، ومعموهلا َخالِياا ِمْن  وليست مثناة وال (ألـ )ميتنع اجلر إذا كانت الصفة ب (3(
 فال يصح أن تقول: )أنت القوي قلٍب(، ابجلر. ؛كما تقدم لك يف ابب اإلضافة  ،إىل احمللى هبا



 
 اسم  التـَّْفضيل -4
 وش ر وط ه   تـَْعريف ه   -أ

 :القواعد
للدَّاللِة على أن شيئني اشرتكا يف  (َأفـَْعل)على وْزِن  اْسم  التـَّْفِضيِل: اسٌم َمص وغٌ  -136

 صفة، وزاد أحدمها على اآلخر فيها.
ي َصاغ  اْسم  التَّفضيل من األْفعاِل اليت جَي وز  التَّعجُّب  منها، وهي األْفعال  اجلَاِمَعة   -137

 الشُّر وَط الثَّمانَِيَة اليت تقدمت هناك.
ي توصل إىل التَّفضيِل ممَّا مَلْ َيْستَـْوِف الشُّر وَط بذِْكِر َمْصَدرِه َمْنص وابا على التَّْمييِز  -138
 .(1)أْو شبهها (أَشدَّ )بـَْعَد 

 
 َحاالت  اْسم التـَّْفضيل -ب

 :القواعد
 الْسِم التـَّْفِضيل أْرَبع  حاالت: -139

واإلضافة، ويف هذه احلال جيب إْفراد ه  وَتْذكري ه ، واإلْتيان   (أل)أن يكون جمردا من  -أ
 .(ِمنْ ـ )بعده ابملفضل عليه جَمروراا بِ 

هذه احلال جتب  م طابقت ه  ِلَمْوص وِفِه، وال ي ؤتى بعده  ، ويف(َألْ ـ )أْن َيكوَن حم َلَّى ب -ب
 .(2)ابملفضل عليه

 أن يكون مضافا إىل نكرة، ويف هذه احلال جيب إفراده وتذكريه. -ج
 .(3)أْن َيكوَن مضافا إىل معرفة، وه نا جتوز  فيِه املطابقة وعدمها -د

                                                           

اسم التفضيل ال أييت مطلقا من املنفي واملبين للمجهول؛ ألن مصدرمها جيب أن يكون مؤوال، واملصدر املؤول  (1(
 فال يكون متييزا. ،معرفة

 و (أظرفـ )يرجع يف أتنيث اسم التفضيل وتكسريه إىل السماع، فقد يكون أتنيثه أو تكسريه غري مسموع ك (2(
 ملطابقة مقيدة ابلسماع عن العرب.، وعلى هذا تكون ا(أشرف)

أما إذا مل يقصد به  ،-راجع األمثلة يف أصل الكتاب- هذا إذا قصد به التفضيل كما يف أمثلة الطائفة األخرية (3(
 ا.إذا كان من عدامها فيها أميًّ  ،التفضيل فتجب فيه املطابقة، كما إذا قلت: حممد وعلي أكتبا سكان الضيعة



 َعَمل  اْسِم التـَّْفِضيل -ج
 :القواعد
يـَْرَفع  اْسم  التـَّْفضيل الضَّمرَي اْلم ْسَترِتَ، وال يـَْرَفع  الظَّاِهَر قياساا إالَّ إذا َصحَّ أْن  -140

يـََقَع يف مْوِضِعِه ِفْعٌل مبَْعناه، وهذا م طَّرٌِد يف كل موضع يقع فيه اسم التفضيل بعد نفي أو 
 مفضال على نفسه ابعتبارين. (1)ويكون مرفوعه أجنبيا ه.هِ بْ شِ 
 

 امسا الزمان واملكان -5
 :القواعد
امسا الزمان واملكان: امْسَاِن َمص وغاِن من اْلَمْصَدِر للّداللِة على زَماِن الِفْعِل أْو  -141
 َمكانِِه.
إذا كان اْلِفْعل  انقصاا، أْو كان املضارع  (َمْفَعل)وي صاغان ِمَن الثالثي على وزن  -142

إذا كاَن اْلفْعل  صحيَح اآلخر مكسور  (َمْفِعل)مفتوح اْلَعنْيِ أْو َمْضم وَمها، وعلى وْزِن 
 .(2)العني يف امل َضارِِع، أْو َكاَن ِمثاالا َصحيَح اآلِخرِ 

 .(3()اسم املفعول)وي َصاَغاِن مْن غري الثالثي على وزن  -143
 

 سم اآللةا -6
 :القواعد
للداللة على ما َوقَع اْلِفْعل   ،من مصدر الثالثي املتعدي اْسم  اآللِة: اْسٌم مص وغٌ  -144

 ِبَوساطَِته.
 .(ِمْفَعَلةٌ ) و (ِمْفَعلٌ ) و (ِمْفَعالٌ )الْسِم اآللِة َثالثة  أْوزاٍن مَساعيٌَّة، وهي:  -145

 

                                                           

 املرفوع األجنيب هذا هو ما مل يتصل بضمري املوصوف. (1)
 أي: مفازة. (مهلكة) ، و(مدرسة) ، و(مزرعة) ، و(مقربة)هاء التأنيث كما يف  (مفعالا )قد تلحق  (2)
واحدة، والتمييز ال  ،واسم املفعول من غري الثالثي ،واملصدر امليمي ،على هذا تكون صيغة الزمان واملكان (3)

 يكون إال ابلقرائن.



ق وص  واملَْقص ور  واملَمدود  املَنـْ
 تـَْعرِيف ها، وَأْحكام ها ِعْنَد إفرادها -1

 القواعد:
: كل اسم معرب آخره ايء الزمة مكسور ما قبلها. -146 ق وص   اْلمنـْ
 اْلَمْقص ور : كلُّ اْسٍم معرب آخره ألف الزَِمة. -147
َلها أَِلٌف زَاِئدٌة. -148 بـْ  اْلَمْمد ود : كلُّ اسم معرب آخره مْهزٌة قـَ
 ص  ح ذفت ايؤه َلْفظاا وَخطًّا يف الرَّْفِع واجلَرِّ، وبَقَيت يف النَّْصِب.إذا نـ وِّن املنقو  -149
 والنَّْصِب واجلَرِّ. ،إَذا نـ وِّن اْلَمْقص ور  ح ذفت أِلف ه َلْفظاا الَ خطا يف الرفع -150

 
 تـَْثِنيَـت ها ومَجْع ها مَجَْع َتْصِحيح -2

 يف املنقوص -أ
 :القواعد
ق وص ِبِزايَدِة ألف ونون يف َحالِة الرَّْفِع، وايٍء ونون يف حاليت النَّْصِب  -151 يـ ثـََنَّ اْلمنـْ

 واجلرِّ، َمَع َردِّ اَيئِِه إْن كانْت حَمْذوَفةا.
ق وص  مَجَْع مذكٍَّر ساملا بزايدة واو ونون، أو ايء ونون يف آخره، مَع  -152 مع اْلَمنـْ جي 

 .(1)واِو وَكْسر ما قـَْبَل اْلَياِء للم ناَسَبةَحْذِف ايئِه وضم ما قبل الْ 
 

 يف املقصور -ب
 :القواعد
وايٍء ونون يف حاليت النَّْصِب  ؛ي ثَن اْلَمْقص ور  ِبزاَِيَدِة ألف ونون يف َحالِة الرَّْفعِ  -153

 واجلرِّ، َمَع قـَْلِب األِلٍف ايءا إْن كاَنْت رَابعة َفَصاِعداا، وَرّدها إىل أْصِلها إْن كاَنْت اثلثةا.

                                                           

ق وص  مَجَْع مؤنث ساملا إال إذا مسي به مؤنث، وحينئذ تزاد يف آخره األلف والتاء( 1( مث يعامل  ،ال جي َْمع  اْلَمنـْ
 م عاملَته يف التثنية.



أو ايء ونون يف آخره، مع  ،جَيَْمع اْلَمْقص ور  مجع مذكر ساملا بزايدة واو ونون -154
 أِو الياء. َحْذِف أِلِفِه وإْبقاِء الفتحة قبل الواو

جي َْمع  اْلَمْقص ور  مَجَْع م َؤنٍَّث ساِلماا ِبِزايَدِة أَِلٍف واتٍء يف آخره، ويـ تَّبع يف مَجِْعه ما  -155
 اتُّبع يف تثنيته.

 
 يف املمدود -ج

 :القواعد
َقى مَهَْزت ه على حاهِلا إْن   -156 ي ثَن اْلَمْمد ود  ِبزايدِة أَِلٍف ون وٍن أْو ايء ونون يف آِخرِِه وتـَبـْ

 كاَنْت أْصِليَّةا، وت قلب واواا ِإْن كانت للتَّأنيِث، وجَي وز  فيها اْلَوْجهاِن فيما َعَدا َذِلَك.
أو مجع مؤنث ساملا، ع ومل يف  ،اإْن َصحَّ مَجْع  االْسِم اْلَمْمد وِد مجع مذكر سامل -157

 اجلْمع م عاملَته يف التثنية.
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ش ر وط  امل ثـََنَّ 
 القواعد:

َاِثٌل يف لَْفِظِه وَمْعناه. -158 َر م رَكٍَّب، َله  مم   ي ْشتَـَرط  فيما يـ ثـََنَّ أن َيكون م ْفرداا، م ْعَرابا، َغيـْ
 ، و(ثنتان) ، و(اثنتان) ، و(اثْنانِ )يـ ْلَحق  ابْلم ثـََنَّ يف إعرابه مَخَْسة  أْلَفاٍظ، وهي:  -159

 مضافتني إىل الضِمرِي. (كلتا) و (كال)
 

 ش ر وط  مَجع املذكِر السَّاملِِ 
 القواعد:

َفة . -160  ال جي َْمع  مجع املذكر السامل إالَّ اْلَعَلم  أو الصِّ
 .(1)ومن الرتَّكيب ،عاقل، خاليا من التاء ،ملذكر :أن يكون وي ْشتَـَرط يف العلم

فة أن تكون ملذكر عاقل، خالية من التاء، ليست من ابب  أفعل )وي ْشتَـَرط يف الصِّ
 وال مما يستوي فيه املذكر واملؤنث. (،فـَْعالن فـَْعَلى)وال من ابب  (،الءعْ فَـ 

ا، ( ِعْشر ون) ، و(أ ولو)ي لَحق جَبْمع املذكَّر السامل يف إعرابه أْلفاٌظ، منها:  -161 َوأَخَواهت 
 .(2()عاَلم ون) ، و(ِسن ون) ، و(أَرض ون) ، و(أْهل ون) ، و(بـَن ون) و
 

 
 

 َضَواِبط  مَجع امل َؤنَِّث السَّاملِِ 
                                                           

العلم املركب تركيبا إضافيا جيمع جزؤه األول ويضاف إىل الثاين، أما املركب املزجي واملركب اإلسنادي، ( 1(
 يف النصب واجلر. (ذوي) يف الرفع و (ذوو)فيبقيان كما مها، ويضاف إليهما عند إرادة اجلمع 

مون: أصناف ابتك، واألرضون: مجع أرض، والسنون: مجع سنة، والعالَ أولو الفضل: أصحابه، وأهلوك: ذوو قر ( 2(
 اخللق.



 القواعد:
 َيطَّرد مجع املؤنث السامل يف مثانَِيِة َمواِضَع ِهَي: -162

 أْعاَلم  اإلانِث. -أ
 .(1)َما خ تم اِبلتَّاء -ب
 .(2)ما خ تم أِبَِلِف التَّْأنِيِث اْلَمْقص ورةِ  -ج
 .(3)ما خ تم أِبَِلِف التَّْأنيِث اْلَمْمد وَدةِ  -د
 م َصغَّر َما الَ يعِقل . -هـ
 ِصفة  ما ال يعقل. -و
َاِسيٍّ مَلْ ي سمع لَه  مَجْع  َتكسرٍي.  -ز  كلُّ مخ 
 ِمْن أمْسَاء ما الَ يـَْعِقل . (ذي)أْو  (ابنٍ ـ )َما ص دِّر ب -ح

 و (بركاتـ )، َوما مسي به ك(أ والت)ي لحق جبَْمِع املؤنث السامل يف إْعَرابِه  -163
 .(عرفات)

 

 
 
 

 ساِلماا ِث الثُّالِثيِّ مَجْعاا مَجع  االسم امل َؤنَّ 
                                                           

وعند مجع األمساء املختومة ابلتاء مجع مؤنث ساملا تذف التاء  .ةفَ امرأة وشاة وَأَمة وأ مَّة وشَ  :ي ستثَن من ذلك (1(
 من املفرد.

كما ال جيمع مذكرها مجع   ،مَجَْع م ِؤنٍَّث ساملا، فال جت َْمع  (عطشىـ )ك  (فعالن)مؤنث  (فعلى) :يستثَن من ذلك( 2)
 مذكر ساملا.

كما ال جيمع مذكرها مجع   ،، فال جت َْمع  مَجَْع م ِؤنٍَّث ساملا(زرقاءـ )ك  (أفعل)مؤنث  (فعالء) :يستثَن من ذلك( 3)
 مذكر ساملا.



 :القواعد
وَجَب فـَْتح  َعْينِه  ،إذا كان اْلم ْفَرد  امْساا ث الَثِيًّا صحيَح اْلعنِي ساكنها مفتوح الفاء -164

 .ِعْنَد اجْلَْمعِ 
واإلسكان  ،َجاَز يف َعْينِه َثالَثَة  أوجه: الفتح ،وِإْن كاَن َمْضم وَم اْلفاِء أْو َمْكسورَها

 واإلتْـَباع  للفاِء.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مج  وع التَّكِسريِ 



 مج  وِع الِقلَّةِ  -1
 :القواعد
 مَجْع  اْلِقلَِّة َيْصد ق على ثالثة إىل َعَشَرٍة، وقد ي ستعمل يف اْلَكثْـَرِة أْحياانا. -165
 َأْوزَان  مج  وِع اِلِقلَِّة أْربَعٌة: -166

َصِحيِح اْلَعنِي، أو اسم رابعي مؤنث بال َعاَلَمٍة َوقْبَل  (فعلٍ ـ ): ويكون مجعا ل(َأفـْع لٌ ) -أ
 آِخرِِه م د .

َعالٌ ) -ب  .(َأفـْع ل): َوَيكون  مَجْعاا لكلِّ ث الثيٍّ ملْ َيطَّرِْد فيه (أفـْ
.(َأْفِعَلة) -ج ْبَل آِخرِِه َحْرف  م دٍّ  : وَيطَِّرد  يف كل اسم م ذَكٍَّر ر ابعيٍّ قـَ
ع (ِفْعَلة) -د َية، وشيخةٌ )مْنها  :يف أْلفاظٍ : ومس   ، مَجَْعنْيِ لَفىتا َوَشْيٍخ.(ِفتـْ
 

 مج  وِع اْلَكثْـَرة -2
 :القواعد
 مَجْع  اْلَكثْـَرِة َيد لُّ على ثالثة إىل غرْي هنَايَة. -167
 َأْوزَان  مج  وِع اْلَكثْـَرِة كثريٌة، ومنها ما أَييت: -168

َعل): وَيطَّرِد  يف كلِّ َوْصٍف على (فـ ع لٌ ) -أ  .(فـَْعاَلء)أْو  (َأفـْ
، َدالٍّ على هالك أو (َمْفع ولٍ )مبْعَن  (َفِعيل): ويطرد يف كل َوْصٍف على (فـَْعَلى) -ب

 تـََوجٍُّع.
 صحيح الالم. (فاِعل)على وزن  (عاقل): َوَيك ون  مَجْعاا لَوْصِف م ذَكَّر (فـََعَلة) -ج
، م فيٍد للمدح (فاِعل)مبَْعَن  (َفِعيل)َعاِقٍل، َعَلى  ،وَيطَِّرد  يف وصف ملذكر: (فـ َعاَلء) -د

َر مضعَّف، َوال م ْعَتلِّ الالِم.  أو الذم، َغيـْ
 َوِمْن مج  وِع اْلَكثْـَرِة الكثرية الدَّورَاِن يف اْلكالِم ما أييت: -169

 م ْعَتلِّ الالَِّم، كق ضاة وغ َزاٍة. ،(فاِعل): وَيطَّرِد  يف وصف ملذكر عاقل، على (فـ َعَلة) -أ
 ، َصِحيَحي الالَِّم كرْكَّع وص وَّم.(فاِعَلةٍ )أْو  (فاِعلٍ ): وَيطَِّرد  يف َوْصف َعَلى (فـ عَّلٌ ) -ب
ك ّتاب (، صحيح الالم، مثل :  فاعل): ويطرد يف وصف ملذكر عاقل، على (فـ عَّالٌ ) -ج

 وح رَّاٍس.



م ْعَتلِّ الالَِّم، أْو  (فاِعلٍ )مبعَن  (َفِعيل)وْصٍف لعاِقٍل، على  : وَيطَِّرد  يف(َأْفِعالء  ) -د
اَء. :م َضعَّف، ِمْثل    أغِنياء وأِشدَّ

 (فـ ْعَلى)أْو لَوْصٍف على  .جل َج وم داى :، حنو  (فـ َعَلة): ويكون مجعا الْسٍم على (فـ َعلٌ ) -هـ
َعلَ )م َؤّنِث   وص َغٍر. ك رَبٍ   :، حَنْو  (أفـْ

 ِكَسر ونَِقٍم.  :؛ ِمْثل  (ِفْعَلةٍ ): وَيكون  مَجْعاا على (ِفَعلٌ ) -و
 و (َفعيلٍ ـ )ِجَبال، ولِ  :، َصحيح الالِم، مثل(فـََعلٍ ): وَيكون  مجعا السم على (ِفَعالٌ ) -ز
 ِكَرام وِظَراٍف.  :، ِمْثل  (كر م)وْصَفنْي من ابب  (َفِعيَلةٍ )

َر واِويِّ اْلعنْيِ  (ِفْعلٍ ـ )ل مجعا : وَيكون  (فـ ع ولٌ ) -ح قـ ل وب  :ِمْثل   ؛امْساا، م ثـَلََّث اْلفاِء َغيـْ
 وُن وٍر. ك ب ودٍ   :؛ ِمْثل  (َفِعلٍ )والْسٍم على  .وقـ ر وٍد وج نودٍ 

 (فاِعلٍ )َكَواِتب ونواٍص؛ ويف   :وْصفاا أو امْساا، مْثل   (فاِعَلة): وَيطَّرِد  يف (فـََواِعل) -ط
 :ِمْثل   ،وْصفاا ِلم ذكٍَّر، غرْيِ عاِقلٍ  )فاِعل(، ويف (1)ِطل ونواشزَعَوا :وْصفاا ِلم َؤنٍث، مْثل  

َكَواِهل وَجواِهَر   :، ِمْثل  (فـَْوَعلة)أْو  (فـَْوَعل)أْو  (فاِعلٍ )ويف اْسٍم على  .َصَواِهل وَشَواِمخَ 
 وَصوامَع.

ٌة زَاِئدٌة، مثل(فـََعاِئل) -ي َسَحاِئب وصحاِئَف  :: ويّطرد  يف كل رابعي، م َؤنٍث، اثلِث ه  َمدَّ
 وَعجاِئَز.

 ،َمَفاِسد: : وَيطَّرِد  يف كلِّ ر ابِعيٍّ َمْبد وٍء مبِيٍم زاِئَدٍة، م ذكراا كان أو مؤنثاا، مْثل  (َمَفاِعل  ) -ك
 ومَناِزَل.

 

 
 

 النَِّكَرة واملَْعرِفة
 أقسام املعارف

                                                           

 العاطل: املرأة ليس عليها حلي، والناشز: املرأة تبغض زوجها.( 1(



 :القواعد
 النَِّكَرة: اْسٌم َيد لُّ على شيء غري م عَّنٍي. -170
 اْلَمْعرَِفة : اْسٌم يدل على شيء ِبَعْينِه. -171
،  ،اْلَمَعاِرف  َسْبعٌ  -172 وهي: الضَِّمري ، والَعَلم ، واْسم  اإِلشارَِة، واالْسم  املَْوص ول 

 ، واْلم َضاف  إىل َمْعرَِفٍة، واْلَمْعرَّف  اِبلنَِّداِء.(َألْ ـ )واْلم َحلَّى بِ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أحكاِم الضَّمريِ  طائفٌة ِمنْ  -1
 الضَِّمري  اْلم ْسَترِت   -أ



 :القواعد
، وي لحظ يف :الضَِّمري  اْلم ْسَترت  َجوازاا  -173  :ه َو الَِّذي َيِصحُّ أن يل حمله االْسم  الظَّاِهر 

ِفْعِل اْلَغاِئِب واْلَغائَِبِة، واْسِم اْلِفْعِل اْلماِضي، واسم اْلفاعل، واسم املفعول، والصفة 
 اْلم شبـََّهِة.

ه َو الَِّذي ال يصح أن يل االسم الظاهر حَمَّله ، َويـ ْلَحظ   :الضمري  اْلم ْسَترِت  و ج وابا  -174
بتاِء خطَاِب اْلَواِحِد، أِو اهلَْمَزِة، أو النُّوِن، ويف اسم  أمِر اْلَواِحِد، واْلم َضارِِع اْلَمْبد وءِ  :يف

َعلَ ) فْعِل امل َضارِِع واأَلْمِر، و َعلَ ) التـَّْفِضيل، وأفعاِل االْسِتثناء، و (أفـْ  يف التـََّعجُِّب. (أفـْ
 

ْبَل الضَِّمريِ  نون   -ب  اْلِوقَايَِة قـَ
 القواعد:

َنه وَبني اْلياء نوٌن تَسمَّى  -175 نون )إذا اتََّصَل ِفْعٌل بِياء اْلم َتكلِِّم َوَجَب أْن يـَتَـَوسََّط بـَيـْ
 .(الوقاية
 بياِء اْلم َتكلِِّم َوَجَب تـََوسُّط  نوِن اْلِوقايَِة. (َعنْ ) و (ِمنْ )إذا اتََّصَل احْلَْرفاِن:  -176
أو إحدى أخواهتا بِياِء اْلم َتكلِِّم، َجاَز توسط نون  (ِإنَّ )َأْو  (َلد نْ )إذا اتََّصَلْت  -177
 .(تَ يْ لَ )وهو كثري يف  ،الوقاية

 
 
 
 
 
 

 طائفٌة ِمْن أحكاِم اْلَعَلمِ  -2
 :القواعد



، أو خَمتوماا  -178 َيك ون  اْلعَلم  م ْفَرداا، وم رَكَّباا تـَرِْكيباا إضافيًّا، أْو َمْزِجيًّا، أْو ِإسناِدايًّ
 (.َوْيهِ )ِبكِلمِة 

نع  مَن الصَّْرِف، والرَّاِبع   :يـ ْعَرابِن على حسب العوامل، والثالث   :واألوَّل  وَصْدر  الثَّاين  :مي 
َقى على صورتِه كما كاَن قـَْبَل العَلِميَِّة، واخلَامس   ََن على اْلَكْسِر. :يـَبـْ  يـ بـْ

 ؛ما أ شعر مبدح أو ذم :وه و ،ولقباا  ؛ما و ضع أوَّالا  :وهوَ  ،َيكون الَعَلم  امْساا  -179
َيةا   ، وجيَِب  أْن يتأخر اللقب عن االسم.(اْبنٍ )أِو  (أبٍ ـ )ما ص دِّر بِ  :وه وَ  ،وك نـْ

 

 طائفٌة ِمْن أحكاِم اإلَشارَةِ  -3
 :القواعد
َراِدهِ  -180 ومَجِْعِه،  ،وتْثِنيِتهِ  ،ي طاِبق اسم  اإلشارَِة امل َشار ِإلْيِه يف َتْذِكريِِه وأتنِيثِه، وإفـْ

 وت طاِبق  اْلكاف  امل َخاَطب يف مَجيِع ما ذ ِكَر.
 

 طائفٌة ِمْن أحكاِم االسِم اْلَمْوص ولِ  -4
 القواعد:

َر م ضاَفٍة، وِهَي (َأي  )ِمَن اأَلمْسَاِء اْلَمْوص وَلِة  -181 ، وتكون  م ضاَفةا إىل َمْعرَِفٍة أْو َغيـْ
 ِصَلَتها. إال إذا أ ضيفت وح ذف َصْدر   ،م َعَربةٌ 
 تك ون  ِصَلة  املَْوصوِل مجلة فعلية، أو امسيَّة، أْو َظْرفاا، أو جارا وجمرورا. -182
جَيوز  َحْذف  اْلعاِئِد إَذا كاَن عاِمل ه  ِفْعالا وه َو يف حَمَلِّ َنْصٍب، أو كاَن جَمْر وراا حبْرٍف  -183

، أو كاَن م ضافاا إليه واملضاف اسم فاعل متعد للحال أْو االْسِتْقَباِل، أْو  ج رَّ ِبِه اْلَمْوصول 
 .(أيّ )كاَن َصْدراا ِلِصَلِة 

 

 املعرف ابأللف والالم -5
 :القواعد



 .(1)فََأفاَدْته  التـَّْعرِيفَ  (ألْ )اسٌم َدَخَلْت َعْليِه  :املعرف ابأللف والالم -184
اِخَلِة  (ألْ )َقْد تـ َزاد   -185 ا إمَّا الزَِمٌة، كالدَّ يف بـَْعض األمْساِء َفالَ ت فيد  تـَْعرِيفاا، وِزاَيَدهت 

َعَلى األمْساِء اْلَمْوص ولِة واألْعاَلِم اْلَمْوضوعِة من أوَِّل أْمرِها م ْقرتنَةا ابألِلِف والالم، وإّما 
اِخَلِة َعَلى اأَلعاَلِم املنقولة؛ للدال ر  الزَِمٍة كالدَّ لة على أن املعَن األصلي َمْلحوظ َغيـْ

 للم تكلَِّم.
 

 لنداءاباْلم َعرَّف  اْلم َعرَّف  ابإِلضاَفِة، وَ  (7 - 6)
 القواعد:

 .(2)اسٌم أ ضيف إىل واحد من املعارف :اْلم َعرَّف  ابإلضافةِ  -186
 اْلَقْصِد.سَب التـَّْعريف هبذا م َناداى ق صد تعيين ه  فاكتَ  :اْلم َعرف ابلنِّداءِ  -187

 
 
 
 

 
 

 امل نَـوَّن َوَغري  امل نَـوَّن
 القواعد:

                                                           

عرف صدره إن كان مركبا، وعجزه إن كان مضافا، وجزآه معا إن كاَن َمْعط وفاا  (ألـ )أ ريد تـَْعرِيف  العدد بإَذا  )1(
 ومْعطوفاا عليه، وسيأيت ذلك يف ابب العدد.

ولذلك  (،غري) ، و(شبه) ، و(مثل) :هناك أمساء متوغلة يف التنكري ال تتعرف ولو أضيفت إىل معرفة، ومنها( 2)
 ا النكرة وهي مضافة إىل معرفة، فتقول: قابلت رجال مثلك.جاز أن تصف هب



ذف َخطًّا -188 َوتـَْثبت  لْفظاا يف َغرْيِ  ،التـَّْنوين : نوٌن ساِكنٌة تـَْلَحق  آَخِر االسم، ت 
َر )وما ال يـَْلَحق ه  ي َسمَّى  (،م نَـوَّانا )وما يَلَحق ه  التـَّْنوِين  مَن اأَلمساِء ي َسمَّى  .اْلَوْقفِ  غيـْ
 .(م نَـوَّن
َْنع  العَ  -189  م  من التنوين أو الصَّْرِف:لَ مي 

 إَذا دل على مؤنث أْو خ تم ابلتَّاء، وجَيوز  َصْرفه إذا كان ثالثيا ساكن اْلَوَسِط. -أ
 إذا خ تم أبلف ونون زاِئَدتني. -ب
 إَذا جاء على وزن اْلِفْعل. -ج
 .(َوْيه)إذا كان مركبا تركيبا مزجيا غري خمتوم بكلمة  -د
 إَذا كاَن أْعَجِمّياا َغرَي ث الَثّي ساِكِن الَوَسِط. -هـ
 .(فَاِعلٍ )َمْعدوالا بِه عْن وزن  (فـ َعلَ )إذا كان على وزن  -و

َفة ِمن التـَّْنوِيِن: -190 َْنع  الصِّ  مت 
 الذي ال تلحق التاء  مؤنَثه . (فـَْعاَلنَ )إذا كانت على وزن  -أ

َعلَ )إذا كانت على َوْزن  -ب  الِذي ال تلحق التاء  مؤنَثه . (َأفـْ
أْو كاَنْت َكلَمة  (،َمْفَعل) و (فـ َعالَ )ِإَذا ِصيغت ِمَن الواِحِد ِإىل اْلَعشَرِة على وْزِن  -ج
 .(1)(أ َخر)

ْنع االسم  من التنوين: -191  مي 
 الّتْأنِيِث اْلَمْقص ورَِة َأِو املْمد وَدِة.إذا خ تم أبلف  -أ

 إذا كان على صيغة م ْنتهى اجل م وِع. -ب
فـَي َجرُّ  (َألْ ـ )املْمن وع  ِمَن التـَّْنوِيِن جي َرُّ اِبْلَفْتَحِة، إالّ إَذا كان مضافا أو حم َلَّى بِ  -192

 ابلكسرة.
 

 الَعَدد  
 َتذِكري ه  وأتنيث ه   -1

                                                           

 .يف أصل الكتاب ، كما جاء مفصال يف البحث-اءبفتح اخل-مؤنث آَخر  (أ ْخَرى)مجع  :خر هنااملراد أب  ( 1(



 القواعد:
تكون على عكس اْلمْعد ود م ْفَرَدةا، َأْو م رَكَّبةا،  (ِتْسَعة)إىل  (َثالثة)األْعداد  من  -193

 َأْو معطوفاا َعلْيها.
يكون على عكس املعدود إن كان مفردا، وعلى وفقه إن كان  (عْشَرة)اْلَعَدد   -194
 مركبا.
يوافقان اْلمعد وَد م ْفَرَدْين، َأْو م ركََّبني، َأْو َمْعطوفاا  (اثنان) و (واحد)العددان  -195

 َعلْيهَما.
َوأَْلَفاظ اْلع ق وِد تـَْلَزم  ص ورٌَة واِحَدةا، سواٌء أكان اْلمْعدود  م ذكَّراا أْم  (أْلفٌ ) وَ  (َئةٌ )م -196
 م َؤنَّثاا.

 
 َتعرِيف ه   -2

 :القواعد
على املضاف إلْيِه،  (أل)، فَِإْن كاَن م َضافاا أ دخلت (ألْ )ـ إَذا أ ريد تـَْعرِيف  َعدد بِ  -197

وِإْن كاَن م رَكَّباا أ ْدِخَلْت على َصْدرِِه، وِإْن كاَن معطوفا ومعطوفا عليه أ ْدِخَلْت على 
 اجل ْزأَْين.

 
 (فاِعلٍ )حكم ما ي صاغ من العدد على َوْزِن  -3

 :القواعد
؛ (َعَشَرةَ )إىل  (اثنني)من األعداد املفردة، من  (فاِعل)ي صاغ  اسم  على وزن  -198

لَيِصف ما قبله ويدل على تْرتِيبِه، َويصاغ  ِمْثل  َذلَك مْن ص دوِر األعداد املركبة، ومن 
 .(ِتْسعة)إىل  (واحد)األْعداِد اْلَمْعط وِف علْيها، من 

 
 (َكَذا) و (َكأَيِّن) و (َكمْ )ِكناايته:  -4

 القواعد:
 ي ْكََن عِن اْلَعَدد أِبَْلفاظ ِهَي: -199



فِإنّه   ؛االْسِتْفهاِمّية : ومتييز ها م ْفَرٌد َمْنص وٌب، إال إذا َدَخَل َعلْيها حرف جر (َكمْ ) -أ
 يكون  جَمْروراا.

 اخْلَرَبِيَة : َومَتَييز ها جَمْر وٌر، وَيك ون  م ْفرداا ومَجْعاا، وت فيد  التَّكثرَي. (َكم) -ب
 ، وَتد لُّ على التكِثرِي.(ِمنْ ـ ): ومتييزها مفرد جمرو بِ (نكأيِّ ) -ج
: ومَتْييز ها م ْفَرٌد أْو مَجٌْع َمْنص وٌب، وِهَي للتكِثرِي أو التـَّْقِليِل على َحَسِب َقْصِد (كَذا) -د

 امل َتكلِِّم.
وجاَء بـَْعدها ِفْعٌل متعد مل  االْسِتْفهامّية  أو اخْلَربِيّة  كناية عن ذاتٍ  (َكمْ )إَذا كاَنْت  -200

كاَنْت َمْفع والا بِه، وإْن َتالَها الزٌم م تَـَعدٍّ أَخَذ مفعوَله ، أْو مَل يَِلها ِفْعٌل،   ،أيخذ مفع وَله  
َتَدَأ، وِإْن كاَنْت كنايَة َعْن زََمٍن أ عربت َظْرفاا، وِإْن كيِنَ هبا َعْن حدث أ عربت  أ عربت م بـْ

 مفعوال م ْطَلقاا.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 قواعد كتاب 
 (النحو الواضح)

 املرحلة الثانوية

 اجلزء الثالث:
 

 
 
 
 

 التصغري
 القسم األول:

 تـَْعرِيف ه  وِصَيغه -1
 القواعد:



للدَّالَلِة َعَلى ِصغر  (فـ َعْيِعل)أو  (فـ َعْيل)التَّْصغري : َتْوِيل  االْسِم امل ْعَرِب ِإىل  -201
 .(1)َمْدلولِه، أو ِقلَِّتِه، أْو حَقارَتِهِ 

 .(2)(فـ َعْيِعل)، والرُّابِعيُّ بتحويله إىل (فـ َعْيل)ي َصغَّر  الثُّالثي بتحويله إىل  -220
 

 ة الثُّالثّي ِعْنَد التَّْصِغريما ي عاَمل م َعاَملَ  -2
 :القواعد
يصغر تصغري الثالثي كل اسم ثالثي األص ول خ تم بَِتاِء التأنيث، أو ألفه  -203

، وك لُّ مَجِْع تكسري على وزن (3)أو األلف والنون الزَّاِئَدتـَنْيِ  ،أو املمدودة ،املقصورة
َقى َعَلى َأْصِلِه مفتوحا. (؛َأفعالٍ )  َفال ي ْكَسر  ِفيِه ما بـَْعَد ايء التصغري، بل يـَبـْ

 
 
 
 

 الرُّاَبِعي ِعْنَد التَّْصِغري ي عاَمل م َعاَمَلة ما -3
 :القواعد
يصغر تصغري الرابعي كلُّ اْسم حَلَِقْته  بعد أربعة أحرف اتء التأنيث، أو ألفه  -204

 املمدودة، أو ايء النسب، أو األلف والنون الزائداتن.

                                                           

 يد املدرسة.عَ بـ   :قبيل الغروب، أو بيان قرب املكان، حنو :حنو ،من أغراض التصغري أيضا بيان قرب الزمان( 1(
؛ (يبةكَ ن  ) :حنو ،، وقد يكون التصغري للتهويل(ولدي)يف تصغري  (يديلَ و  ) :ر االسم أحياان لتمليحه، حنووقد يصغَّ 

 للداللة على عظم النكبة.

 ، و(يلنيدِ ق  )ني، حنو تكون يف تصغري اخلماسي الذي رابعه حرف لِ  (يلعِ يْ عَ فـ  )هناك صيغة اثلثة للتصغري هي  (2(
 ني إن كان ايء يف املكربَّ ؛ ألن حرف اللِّ (مفتاح) ، و(عصفور) ، و(قنديل)، يف تصغري (يتيحفَ م  ) ، و(يفريصَ ع  )

 سلمت يف التصغري، وإن كان واوا أو ألفا قلبتا ايءين لسكوهنما وكسر ما قبلهما.

لذي مؤنثه ا (صانمخَ ) :حنو ،زائدتني هنا، أال خيتم مؤنثه بتاء التأنيث (نون) و (ألفـ )يشرتط يف املختوم ب (3(
، (سلطان) و (سرحانـ )ك  (فـََعاِلني)، ويشرتط أيضا أال جيمع على (صنييْ مخ َ )ر على يصغَّ  ، فإنه حينئذٍ (مخصانة)

 ، على أن هذين النوعني قليالن يف اللغة.(يطنيلَ س  ) و (ينيرَ س  )فإهنما يصغران على 



 
 َحْرف  ِعلٍَّة أو أِلفٌ  َتْصِغري  ما اثنِيهِ  -4

 القواعد:
َقِلباا َعْن َحْرٍف ِمْن أْحر ِف اْلِعلَِّة، ر دَّ ِإىل َأْصِلِه  -205 إذا كان اثين االْسم َحْرَف ِعلَِّة م نـْ

 ِعْنَد التَّْصِغرِي.
َقِلَبةا َعْن مهزة، أو زائدة، أْو جَمْه وَلَة اأَلْصِل، قلبت  -206 ِإذا كان اثين االسم أِلفاا م نـْ

 واوا يف التَّصِغري.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الِقْسم  الثاين:
 اْلم َؤنَّث الثُّالِثيُّ  -1

 :القواعد



وكاَن َخالياا ِمْن َعالمِة  ،ِإَذا ص غر االسم الثالثي املؤنث أتنيثا حِقيِقّياا، أْو جَمَازايّا  -207
 .(1)التأنيِث، حَلِقْت آخَره  اتء التأنيث

 
 ِغري حَمْذ وِف الالَِّم والفاءَتصْ  -2

 :القواعد
ِإَذا ح ذف ِمَن االْسِم اْلم َكربَِّ َحْرٌف، َوبَِقَي َعَلى َأْصَلنْيِ َوَجَب َردُّ احملذوف عند  -208

 التصغري.
 

 َتْصِغري  اجلَْمعِ  -3
 :القواعد
مج  وع  اْلِقلَِّة ت َصغَّر  َعَلى َلْفِظها، ومج  وع  اْلَكثْـَرِة ي َصغَّر  م ْفَرد َها، مثَّ جت َْمع  مجع  -209

املا إذا كان مؤنثا أو مذكرا غري عاقل، ومجع مذكر ساملا إذا كان م ذَكَّراا مؤنث س
 .(2)َعاِقالا 

 
 
 
 

  َما اَثلِث ه  َحْرف  ِعلَّةٍ َتْصِغري   -4
 :القواعد

                                                           

ة من للمسنَّ )وانب  ،وعرب(، احلسنة اخللقالشابة )ود وخَ  ،ودرع ،وحرب ،ع ترك التاء يف تصغري قوسومس   (1(
 مع أهنا مؤنثات. (الزوجة)وعرس  ،ونعل ،وقوس (اإلبل

. ومن أمثلة اسم (يبحَ ص  ) ، و(يبكَ ر  )على لفظه، فتقول:  (صحب) و (ركب) :َتْصِغري  اسم اجلمع مثل (2(
 .(رهط) "مجاعة الشاربني" و (شرب) و ،"مجاعة املسافرين" (سفر) و (قوم) :اجلمع

: (مسرقند)، ويف تصغري (هللا بيدع  ): (عبد هللا)ويصغر صدر املركب اإلضايف واملركب املزجي، فتقول يف تصغري 
 .(مسريقند)



إذا كان اثلث  االْسِم أَِلفاا أْصِليَّةا ر دَّْت إىل أصلها، فإن كان أْصل ها ايءا أ دغمت  -210
 ،يف ايء التصغري، وإْن كاَن َواواا ق لبت ايءا مثَّ أ ْدِغَمْت، وإن كاَن اثلِث ه  أَِلفاا زَاِئَدةا أْو َواواا 

 ايءا أ ْدِغَمْت يف ايِء التَّْصِغري. ق لبتا ايءا َوأ ْدِغَمَتا يف ايء التصغري، وإن كان اثلِث ه  
 

 تذييل
تقدَّم لك يف صدر هذا الباب أن التصغري خاص ابألمساء املعربة، ويستثَن من ذلك  -1
ما ) :فإهنما ي َصغَّران حنو (؛ويه)يف التعجب، واملركب املزجّي املختوم بكلمة  (ما أفعل)

بَـَوْيهِ ) :وحنو (أ َحْيِسن خلَقه    .(س يَـيـْ
 و(، ذان) ، و(ات) ، و(ذا)ع عن العرب أيضاا تصغري مخسة أمساء لإلشارة، وهي: ومس  

ن) ، و(تـَيَّا) ، و(َذايَّ )، فقالت: (أوالء) ، و(اتن)  (.أ ولَيَّاء) ، و(تـَيَّان) ، و(َذايَّ
 ، و(اليت) ، و(الذي)وهي:  ،ع عن العرب أيضاا تصغري مخسة أمساء موصولةكما مس  

 ، و(اللَتيا) ، و(اللََّذايَّ )، فقد قالت يف تصغريها: (الذين) ، و(اللتان) ، و(اللذان)
نِ )  يف حالة النصب واجلر. (اللَذيِّني) و ،يف حالة الرفع (اللََّذيُّون) ، و(اللتيَّان) ، و(اللََّذايَّ

َنة) ، و(ح َذيفة) :ال يصغر من األمساء ما كان على صيغة املصغَّر، حنو -2  ، و(ج نَـيـْ
 .(م َسْيِطر) ، و(م َهْيِمن) ، و(ش َعْيب) و، (ك َليب)

 

 
 
 

 النسب
:  الِقْسم  اأَلوَّل 

 الَعامَِّة لِلنََّسبِ  القاعدة



 :القواعد
َدٌة َمْكس وٌر ما قـَْبلها لِلدَّالََلِة َعَلى ِنْسَبِتِه ِإىل  -121 : َما حلََِق آِخَره  ايٌء م َشدَّ اْلَمْنس وب 

 . (1)اجملرد منها
 

 العامة: القاعدةما ي ستثَن من 
 النََّسب إىل املختوم بتاء التأنيث -1

 :القواعد
ذف مْنه  التَّاء  عند النسب إليه. (اتء التأنيثـ )االسم  املختوم ب -212  ت 

 
 إىل املقصور النسب -2

 :القواعد
 إذا أ ريد النسب إىل املقصور ن ظر يف ألفه: -213

كانت رابعة واثنيه ساكن، جاز حذف األلف وقلبها   فَِإْن كاَنْت اثلَِثة  ق لبت َواواا، َوإنْ 
 َواواا، َوإْن كانْت رابعة واثنيه متحرك، أو كاَنْت خاِمسةا أْو ساِدَسةا َوَجَب َحْذف ها.

 
ق وصالنَّسَ  -3  ب إىل املَنـْ

 :القواعد
ق وص ي نظر يف ايئِِه: -214  إذا أريد النََّسب إىل املَنـْ

َواواا وف تح ما قبلها، وإن كاَنْت راِبعةا َجاَز َحْذف ها أْو قـَْلب ها واوا مع فَِإْن كاَنْت اثلَِثة  ق لبت 
 وإن كاَنْت خاِمسةا أْو ساِدَسةا َوَجَب َحْذف ها. ؛فتح ما قبلها

 
 النسب إىل املمدود -4

 :القواعد
                                                           

يعمل املنسوب عمل الصفة املشبهة، فريفع الظاهر واملضمر، على أن يكون مرفوعه انئب فاعل، حنو:  (1(
 .(ولكن أشجارها مصرية ،احلديقة أندلسي نظامها)



 ِعْنَد النسب إىل املمدود ي نظر إىَل مَهَْزتِِه: -215
ن كانت منقلبة َأْصِليَّة بَِقيْت على حاهلا، وإفَِإْن كانْت لِلتَّْانيِث ق لبت َواواا، َوإْن كانْت 

َقاؤ ها وقلبها واوا.  عن َأْصٍل َجاَز ِإبـْ
 

َدةٌ النََّسب إىل ما فيِه اَيٌء م شَ  -5  دَّ
 :القواعد
 ِلالْسِم اْلمْخت وم بَِياٍء م َشدَّدٍة ِعْنَد النََّسِب ِإليِه َأْحَكاٌم َثالثٌَة: -216

فَِإْن كانِت الياء املشددة بعد َحْرف ر دَّت اْلَياء  األوىل إىل أصلها، وق لبت الثانية واوا 
 .وف تح ما قبلها

 .نِية  واوا وف تح ما قبلهاوإْن كانْت بـَْعَد َحْرفـَنْي، ح ذفت اْلَياء  األ وىل وق لبت الثَّا
 وإن كانت بعد ثالثة أحرف أْو َأْكثـََر ح ذفت.

 االسم الذي يف وسطه ايء مشددة َمْكس ورٌَة ِإَذا ن سب إلْيِه ح ذفت ايؤ ه  الثَّانِية . -217
 

 
 
 
 
 
 
 

 الِقْسم  الثَّاين:
 (فـ َعْيلة) و (َفِعيلة)النََّسب ِإىل  -1

 :القواعد



فإن كان م َضعَّفاا أْو م ْعَتلَّ اْلعنْيِ ح ذفت ِمْنه   (؛َفِعيلة)ِإَذا ن سب إىل اسم على  -218
وف تح  (،ةَفِعيلَ )التاء ليس غري، وِإْن كاَن َصحيَح العني غري مضّعٍف، ح ذف َمَع التَّاِء ايء  

 احلْرف  الثَّاين.
، فإن َكاَن م َضعَّ  (؛فـ َعْيلة)ِإَذا ن سب إىل اسم على  -219 ر  فاا، ح ذفت منه التاء ليس َغيـْ

لَ )وِإْن مَلْ َيك ْن م َضعَّفاا ح ذف َمَع التَّاِء ايء    .(1ةفـ َعيـْ
 

 الثُّالثيِّ مْكس ور اْلَعنْيِ النََّسب ِإىل  -2
 :القواعد
 كل ثالثي مكسور اْلَعنْيِ ت فتح عين ه  عْنَد النََّسِب.  -220

 
 الالَّمَسب إىل الثالثي حمذوف النَّ  -3

 :القواعد
إذا نسب إىل الثالثي حمذوف الالم جاَز ردُّ الالَِّم وَعَدم  َردِّها ِعْنَد َمْن مَلْ يـَر دَّها  -221

 .(2)يف التثنية أو اجلمع، ووجب الرد ِعْنَد َمْن يـَر دُّها فيهما
 

 
 

 م رَكَّب واْلم ثـََنَّ واجلَْمعِ النََّسب ِإىل الْ  -4
 :القواعد

                                                           

املعتلة العني،  (َفِعيلة)عند النسب إذا كانت معتلة العني، كما بقيت يف  (فـ َعْيلة)يرى بعض الصرفيني بقاء ايء  (1(
 ع يَـْييِنّ. (:ع يَـْينة)فيقول يف 

ـ سواء أكان أصلها واوا أم ايء؛ ألن االسم إن كان ايئيا ك ،عند رد الالم احملذوفة تكون واوا دائما عند النسب (2(
، ي(يد)فتقلب فتصري  ،حدث فيه سبب لإلعالل، وهو ترك الياء وانفتاح ما قبلها (يَديٌ ) :نا فيهوقل (يد)

 .(يََدِويّ )وحينئذ تصبح أمام اسم مقصور ألفه اثلثة، وهذا تقلب ألفه واواا عند النسب فتقول فيه: 



، وِإال ن سب إىل َعج زِِه،  -222 ي نسب إىل صدر اْلم رَكَّب اإلضايّف إَذا أ من الّلْبس 
 ويـ ْنَسب  إىل َصْدِر املركب املزجي واإلسنادي.

يـ ْنَسب إىل م ْفَرِد اْلم ثََّن واجْلَْمِع عْنَد إرادِة النََّسِب إلْيِهما، إال إذا كان اجْلَْمع   -223
َويـ ْنَسب  إىل  .َلم، أو مل يكن له م ْفَرٌد، فإنَّ النَّسب يك ون  إىل َلْفظهِ عَلماا أو َشِبيهاا اِبْلعَ 

.  َلْفِظ اسم اجلمع واسم اجْلِْنِس اجْلَْمِعيِّ
 

 تذييل
مما يراد النسب إليه،  (فـَعَّال)على وزن  غ اسمٍ وْ قد تستغين العرب عن النسب ابلياء بصَ 

 (.ِحَداديّ ) و (َناريّ )، بدل أن تقول: (وَحدَّادََنَّار )وذلك يف احِلَرف غالباا، فتقول: 
 (اتِمر) :للداللة على النََّسِب مثل (فِعل)أو على وزن  (فاِعل)وقد تصوغ امساا على وزن 

 ، و(َعِمل) ، و(لَِبس) ، و(طَِعم) :وصاحب لُب، ومثل ،، أي: صاحب متر(الِبن) و
استغنوا عن النسب إىل هذه  ر، وبذلكاوهن ،وعمل ،ولِباس ،، أي: صاحب طعام(هنَِر)

 األمساء ابلياء.
 

 
 
 
 
 

 اإلغراء  والتحذير  
 :القواعد



َحثُّ اْلم َخاَطِب َعَلى َأْمر حَمْم وٍد ليَـْفَعَله ، واالسم يف اإِلْغَراِء منصوب  :اإلغ َراء   -224
 بفعل حمذوف، وَيكون  َغرَي م َكرٍَّر، أْو م كرَّراا، أْو مْعطوفاا َعلْيِه.

تْنبيه  اْلم َخاَطِب على أمره مْكر وٍه لَيْجتِنَبه ، واالْسم  يف التَّْحِذيِر يـ ْنَصب   :التَّْحِذير   -225
 ِبفْعٍل حَمْذ وٍف.

جيَِب  َحْذف  اْلِفْعِل يف اإِلْغراء والتَّْحِذيِر ِإَذا كان االسم مكررا أو معطوفا عليه،  -226
، وجَي وز  َحذف ه  وِذكر ه  يف غري هذه (ِإايَّ ـ )َذا كان التَّْحِذير  بوجَيب  َحْذف ه  يف التَّْحذيِر أْيضاا إِ 

 اْلَمَواِضْع.
 

 االخِتَصاص  
 :القواعد
َأْو ابإلَضاَفة، ي ْذَكر  بـَْعَد  (َألْ ـ )اْسٌم ظاِهٌر م َعرٌَّف بِ  :اْلَمْنص وب  َعَلى االْخِتَصاص -227

 :َضمري اْلم َتَكلِّم َغالِباا لَِبياِن اْلَمْقص وِد ِمْنه ، وه َو َمْنص وٌب ِبِفْعٍل حمذوف وجوابا تقديره
 .(َأخ صُّ )

ل وَّتـَنْيِ بِنَـْعٍت مقرون ب (أيَـّت ها)أْو  (أَيـَّهاـ )َقْد َيك ون  االْخِتَصاص  بِ  -228 مرفوع  (،ألـ )َمتـْ
 .(َأيّ )َعَلى أَنَّه  اَتبٌع يف اإِلْعَراِب لَلْفِظ 

 

 
 
 

 االشتغال
 :القواعد



َأْن يـَتَـَقدََّم اْسٌم َويـََتَأخََّر َعْنه  َعاِمٌل م ْشَتِغٌل َعْن َنْصِبِه ِبَضِمريِِه، َأْو  :اإِلْشِتَغال   -229
 .(َمْشغ والا َعْنه  )َنْصِب اْلم تَِّصِل َبَضِمريِِه، حبْيث  َلْو تـََفرََّغ َله  لَنَصَبه ، َوي َسمَّى هذا االسم  

جيَِب  َنْصب  املْشغ وِل َعْنه  ِبِفْعٍل حَمْذ وٍف و ج وابا ِإْن وقع بعد ما خيتص ابلدخول  -230
َعاِل.  على األفـْ

ع ه  ِإْن َوَقَع بـَْعَد ما خيتص ابلدخول َعَلى األمْسَاءِ  ْبَل أداة (ِإَذا اْلف َجائِيَّةِ ـ )ك  :َوجيَِب رَفـْ ، َأْو قـَ
َلَها. بـْ  ال يعمل ما بعدها فيما قـَ

ع ه  ِفيما ِسَوى َذِلَك.وَ   جَي وز  َنْصب ه  َورَفـْ
 

 النُّْدبَة
 القواعد:

 ِنَداء  اْلم تَـَفجَِّع َعَلْيِه َأِو اْلم تَـَوجَِّع ِمْنه . :النُّْدبَة   -231
وأْحكام  املَْند وِب كأْحكام امل َنادى، فـَه و ي بَن َعَلى ما ي رفع به إذا كان علما م ْفَرداا، 

اوي نصب ِإَذا   َوال ت ْستَـْعَمل  الثَّانَِية  ِإالَّ ِعْنَد و ض وِح  (،ايَ ) و (َوا) :كاَن م َضافاا، وَله  َأَدااتِن مه 
ا للنُّْدبَِة.  َأهنَّ

اْلَمْند وب  جيَِب  َأْن َيك وَن َعَلماا، أو مضافا إىل َمْعرَِفٍة، أو امْساا َمْوص والا َمْشه وراا  -232
 .(1()ألْ )ِبِصَلِتِه َخالِياا ِمْن 

َر اْلَمْند وِب، َأْو  -233 جي وز  لَك يف اْلَمْند وِب َثالَثَة  َأْوج ٍه: َأْن تـ َعاِمَله  م عاَملة اْلم َناَدى َغيـْ
 عند الوقف. (هاء السكت)َأْن َتزِيَد َعَلى آِخرِِه أَلفاا، َأْو َأْن َتزِيَد بـَْعَد َهِذِه األَِلِف 

 

 
 االْسِتَغاثَة

 القواعد:
                                                           

 منه فيجوز أن يكون نكرة.يرى النحاة أن شرط التعريف يف املندوب خاص ابملتفجع عليه، أما املتوجع  (1(



 د وَن بَِقيَِّة َأْحر ِف النَِّداء. (اي)نداء  َمْن ي عني َعَلى َدْفع ِشدَّة، وأَداتـ َها  :االْسِتغاثَة   -234
ر  َمْسب وٍق بِ  ر اْلم ْستَـَغاث  ِبِه ِباَلٍم َمْفت وَحٍة، ِإالَّ ِإَذا كاَن َمْعط وفاا َوه َو َغيـْ . (،ايَ ـ )وجي   فـَت ْكَسر 

ر اْلم ْستَـَغاث   َواْلم تَـَعجَّب  ِمْنه  كاْلم ْستَـَغاِث به يف  (.ِمنْ ـ )أَلْجِلِه ِباَلٍم َمْكس ورٍَة أْو بِ وجي 
 مجيع َأْحَواِلِه.

َقَيا على حاهلما كما لو كاان مناديني،  -235 جَي وز  يف املستغاث به واملتعجب ِمْنه  أن يـَبـْ
َْتما أِبَِلٍف زَاِئَدةٍ   .(1)وَأْن خي 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الوقف
 القسم  األول:

 القواعد:
                                                           

اي )إذا وقفت على املستغاث به، أو املتعجب منه يف احلال األخرية جاز أن يلحقهما هاء السكت، فتقول:  (1(
 .(حممداه



 اْلَوْقف: قطع النطق عند آِخِر اْلكلَمة. -236
 تـ تـََّبع عند اْلوْقِف األْحكام  اآلتية : -237

إذا كان آِخر  الكلَمِة َساِكناا بَقَي َعَلى س كونِِه، َوِإْن كاَن م َتَحرِّكاا س كَِّن، وهِذِه ِهَي  -أ
 العامة يف اْلَوْقِف. القاعدة

 كاَنِت الكلَمة  م نَـوَّنَةا ح ذف تـَْنوِين ها يف الرَّْفِع َواجلَرِّ، وق لب أَِلفاا يف النَّْصِب.ِإَذا   -ب
َبات  اْلَياِء َوتـَرْك َها، سواء أكان معرفة أم نكرة،  -ج ق وِص املَْرف وِع َواملَْجر وِر ِإثـْ جي وز  يف املَنـْ

ا، غري أن الغالب إثباهتا يف املعرفة وتركها يف النكرة ، أما يف حالة النصب فَيِجب  ِإْثباهت 
 َسَواٌء َأكاَنْت َمْعرَِفةا َأْم َنِكَرةا.

 تثب ت أَِلف  املَْقص ور يف مجيع اأَلْحواِل. -د
َقى  -هـ ذف ِإشَباع  َهاِء الضَِّمرِي ِإَذا كاَنْت َمْضم وَمةا َأْو مكسورَةا، َأمَّا املَْفت وَحة  فَيبـْ ي 

 ِإْشَباع ها.
َلها م َتَحرِّكاا ت قلَ  -و بـْ َأْو أَِلفاا يف اْسٍم مَلْ َيكْن مَجَْع م ؤنٍَّث  ،ب  اَتء  التَّأنِيِث َهاءا ِإَذا كاَن ما قـَ

 َساملاا، َوالَ م ْلَحقاا ِبِه.
 

 
 
 
 
 
 
 

 القسم  الثاين:
 الَوْقف  هبَاِء السَّْكت

 :القواعد
 من املواضع اليت ي وَقف ِفيَها هِبَاِء السَّْكِت ما أْييت: -238



الِفْعل  اْلَمْحذ وف  اآلِخِر جِلْزِم اْلم َضارِِع َأْو بَِناِء اأَلْمِر، َواْلَوْقف  هِباِء السَّكِت ه َنا  -أ
َأْو -ِلّيان َواِجٌب ِإْن بقي من الفعل بعد احلذف حرف َواِحٌد َأْصِلّي، فَِإْن ِبِقَي َحْرفَاِن َأصْ 

. ،جاَز الوقف هباء السكت -َأْكثـَرَ   َوجاَز التَّْسِكني ، وي ستحسن اأَلوَّل 
َواِجباا إْن   االْسِتْفهاِميَّة  ِإَذا ح ذفت أَِلف َها لِْلَجرِّ، َوَيكون  اْجِتالب  اهْلَاِء لِلَوقفِ  (َما) -ب

َها هباء السكت أو جَمر ورةا اِبْلم َضاف، أما اجملرورة ابحلرف فَـ  (َما)كانْت  َيج وز  اْلَوْقف  َعَليـْ
.  التَّْسِكنِي، َواْلم ْختار  األوَّل 

ا جَي وز  الَوقف  هِبَاء السكت ك لُّ م َتَحرِّك حبَرََكة بناٍء َأْصِليٍَّة ِإالَّ اْلِفْعَل اْلَماضي، َوه نَ   -ج
 التسكني.و 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ِإْعَراب  اجل َمل
 ِمَن اإِلْعَراباجل َمل  اليت هلا حمل  -1

 :القواعد
َعِة َمَواضَع: -239  يكون  لِْلج ْمَلِة حَمَل  من اإلعراب يف َسبـْ



 ِإَذا كاَنْت َخرَباا. -1
 ِإَذا كاَنْت َمْفع والا بِه. -2
 ِإذاا كاَنْت حاالا. -3
 ِإَذا كاَنْت م ضافاا ِإلْيها. -4
 .(ِإَذا)أو  (الفاءـ )ِإَذا كاَنْت جوااب لشرط جازم، مقرتنة ب -5
 ِإَذا كاَنْت اتِبعةا ِلم ْفَرٍد. -6
 ِإَذا كاَنْت اتِبعةا جِل ْمَلٍة هلا حمل من اإِلْعراب. -7
 

 اجلمل اليت ال حمل هلا من اإِلْعَراب -2
 :القواعد
 اجل َمل  اليت ال حمل هلا من اإلعراب َسبٌع، َوِهَي: -240

َقِطَعةاالْبِتَدائيَّة : َوِهَي اليت يف َصْدر الكالمِ  -1  َعمَّا قـَْبلها. ، َأْو يف أَثْنائِه م نـْ
 ِصَلة  االْسِم اْلَمْوص ول. -2
َرة . -3  اْلم َفسِّ
 ، أو بني مجلتني م ْرتَِبطَتَـنْيِ.طَة  بـَنْيَ َأْجَزاِء مج َْلةاالْعرِتَاِضيَّة : َوِهَي اْلم تَـَوسِّ  -4
 مج َْلة  َجَواِب اْلَقَسِم. -5
ر  م ْقرَتِنٍَة بِ  ،مج َْلة  َجَواِب الشرط غري اجلازم م ْطَلقاا، َأْو َجَواِب الشَّْرِط اجْلَازِم -6 ـ َوِهَي َغيـْ
 .(ِإَذا)َأْو  (اْلَفاءِ )

 ِمَن اإِلْعَراب.هلا التَّابَعة  جلملة ال حمل  -7
 متت، واحلمد هلل رب العاملني

 
 



 
 (قاعدة يف النحومئة )

 ويليها
 (مخسون قاعدة يف الصرف)

 
 عبدالعزيز بن علي احلريبلــ أ.د. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (مئة قاعدة يف النحو)
 عبدالعزيز بن علي احلريبلــ أ. د. 

 



ال أعرف كتاابا ع ين بذكر القواعد النحوية وتدوينها على طريقة القواعد الفقهية أو قريب 
الصحيحة جبمل خمتصرة فائدة عظيمة يضبط هبا املتعلم فروع منها.. ويف مجع القواعد 

املسائل ونظائرها وحكمها وتيّسر له املعرفة على طريقة أثبت ومنهج أقوم.. ومن مث فقد 
بدا يل أن أذكر بني يدي الشرح امليسر عددا من القواعد واجلمل املختصرة اليت تعينه 

دد.. وكل من القواعد والشرح إُنا كتبته إذا ذكر وتذكره إذا نسي وتثبت فؤاده حني الرت 
تذكرةا للعامل وتعجيالا بنفع املبتدي.. والقواعد املائة اليت اجتهدت يف وضعها .. منها 

ماهو خاص ومنها ماهو عام.. وقليل منه مستعار من القواعد الفقهية.. وهذه القواعد 
 هي:

 
 كّل لفٍظ مفيٍد كالم.  -1
 ٍم فهو قول وكل قول لفظ.كلُّ كلمةا أو مجلٍة أو كال  -2
 الفعل مرتبط بزمان.  -3
 األصل يف األمساء اإلعراب. -4
 كلُّ حرف مبين .  -5
 كل مضمٍر مبينُّ.   -6
 األصل  يف البناء السكون . -7
 احلركات هي األصل يف اإلعراب.  -8
 قد يكون اإلعراب ابحلرِف أو ابحلذف. -9

 املعارف سبعة فقط. -10
 شارة واملوصول: ألفاظ حمصورة. الضمائر واإل -11
 األصل يف )أل( أن تكون للتعريف. -12
 النيابة يف احلركاِت واحلروِف والكلماِت . -13
 فهو مبتدأ  أو خرب. -ليس قبله شيء-كل  اسم مرفوع   -14
 املبتدأ وخربه، والفاعل وانئبه، مرفوعات.  -15
 األصل يف األخبار أن تؤخر.  -16



 حذف ما يعلم جائز.  -17
 احلذف بال دليل ممتنع.  -18
 األصل يف املبتدأ أن يكون معرفة.  -19
 ال جيوز االبتداء ابلنكرة مامل ت فد. -20
 "كان" وأخواهتا ولواحقها رافعٌة للمبتدأ انصبٌة للخرب. -21
 "إّن" وأخواهتا و "ال" النافية للجنس انصبٌة رافعٌة. -22
 ا تنصب اجلزئني."ظّن" وأخواهت -23
 االسم املرفوع  بعد الفعِل فاعٌل أو انئبه. -24
 "أرى" وأخواهتا الست تنصب ثالثة.  -25
 كلُّ موجود يصح جعله فاعالا أو مفعوالا به.   -26
 اجتمع يف االشتغال األحكام اخلمسة، ومثله املفعول معه. -27
 األصل يف الفاعل أن يتصل بفعله، ويتقدم على مفعوله.  -28
 الالزم من األفعال ما تعّدى بواسطة.  -29
 األقرب هو األوىل عند التنازع.  -30
 املفاعيل مخسٌة منصوبة. -31
 الظرف مضّمن معَن "يف". -32
 املفعول من أجله يصح أن يقع جواب "ملاذا؟". -33
 اا. احلال جواب "كيف؟" غالب -34
 التمييز جواب "ماذا" غالباا. -35
 األصل يف االستثناء النصب.  -36
 ما بعد "غري" و "سوى" جمرور غالباا. -37
 يتوسع يف معاين حروف اجلر، وال ينوب بعضها عن بعض. -38
 الباء أوسع حروف اجلر معَن.  -39
 البد للظروف واحلروف من التعّلق.  -40
 . املضاف إليه جمرور أبداا  -41



 ال جيتمع التنوين واإلضافة.  -42
 بعض األمساء مضاف أبداا. -43
 املصدر يعمل عمل فعله، وكذلك اسم الفاعل.  -44
 املقرَّر السم الفاعل يعطى السم املفعول.  -45
 املصادر مقيسٌة أو منقولة.  -46
 تصاغ الصفة املشبهة من الزم حلاضر.  -47
: ما أمجَله، وأمجل به. -48  التعجب 
 "نِعم" و "بئس" فعالن جامدان.  -49
 يصاغ التفضيل مما ِصيغ منه التعجب.  -50
 اتبع  التابِع اتبٌع.  -51
 التابع يتبع ما قبله يف اإلعراب.  -52
 اجلمل بعد النكرات صفات.  -53
 اجلمل بعد املعارف أحوال.  -54
 التوكيد لفظي ومعنوي.  -55
 الصاحل لعطف البيان صاحل للبدلية إال يف مسألتني.  -56
 عطف الفعل على الفعل يصح.  -57
 األصل احملّلى بـ "أل" بعد اإلشارة بدل.  -58
 األصل يف النداء بـ "اي". -59
 ما استحقه النداء استحقه املندوب.  -60
 الرتخيم حذف آخر املنادى. -61
 العمل، خمتلفان يف املعَن.التحذير واإلغراء متفقان يف  -62
 اسم الفعل ك "َصه" واسم الصوت ك "َقب". -63
 للفعل توكيٌد ابلنون. -64
 املاضي ال يؤكد ابلنون. -65
 الصرف هو التنوين. -66



 املضارع معرٌب مامل تباشره نون التوكيد، أوتتصل به نون اإلانث. -67
 زم فعلني."مَل" وأخواهتا جتزم فعالا، و "ِإن" وأخواهتا جت -68
 "ِإن" جتزم وال جتزم، و "إذا" ال جتزم وجتزم. -69
 الواحد ليس بعدد. -70
 العدد خيالف معدوده من ثالثة إىل عشرة. -71
 متييز املائة واأللف جمرور. -72
 االسم ال يزيد على مخسة أصول، والفعل أربعة. -73
 مجوع القلة "َأفِعَلة" و "أفع ل" و "أفعال" و "ِفعلة". -74
 حروف العلة "واي". -75
 حروف الزايدة "سألتمونيها". -76
 التبتدىء بساكن، وقف به. -77
 أحرف اإلبدال "هدأت موطيا". -78
 التصغري "فـ َعيل" و "فـ َعيِعل" و "ف عيعِيل". -79
 ما قبل ايء النسب مكسور. -80
 اإلمالة يف األلف والفتحة. -81
 احلرف بريء من التصريف. -82
 اللغة ماهو على وزن "ِفع ل". ليس يف -83
 ما لزم الكلمة هو األصلي من احلروف. -84
 مهزة الوصل ال تثبت يف الوصل. -85
 اللبس بال قصد حمذور. -86
 التخفيف مقصد من مقاصد اللغة. -87
 اهلمز ثقيٌل يعاجل ابملالينة. -88
 كل ما جاز قراءةا جاز لغةا.  -89
 .األيسر يف االستعمال هو األشهر -90
 ال تنقض القواعد مبفاريد الشواهد. -91



 عليك ابألشباه والنظائر. -92
 املشقة جتلب التيسري. -93
 العربة ابلغالب ال ابلنادر. -94
 إعمال الكالم أوىل من إمهاله. -95
 اإلعراب فرع عن املعَن. -96
 عدم التقدير أوىل من التقدير. -97
 الضرورة يف الشعر تقدر بقدرها. -98
 صل بقاء ما كان على ما كان.األ -99

 العربة يف اإلعراب ابخلواتيم. -100
 
 
 

 (1)واحلمد هلل رب العاملني
 

 
 
 

 
 (مخسون قاعدة يف الصرف)

 عبدالعزيز بن علي احلريبلــ أ. د. 

                                                           

 املصدر:( 1(
 )مئة قاعدة يف النحو(:
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احلمد ّلّل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وأصحابه ومن واله، وبعد: هذه 
على غرار القواعد املئة اليت كتبتها يف علم النحو، يف صدر شرح قواعد صرفّية ِصْرفة، 

األلفية.. وضعت هذه القواعد حني رأيت إقبال الطالبني على قراءهتا وحفظها؛ ألهنا 
 سهلة موجزة.

 
 الصرف: علم يبحث يف بنية الكلمة ال يف إعراهبا. -1
 ال تصريف يف احلرف وشبهه. -2
 سألتمونيها، واإلبدال )هدأت موطيا(.حروف العلة )واي( والزايدة  -3
 امليزان الصريّف )فـََعل(. -4
 القلب املكاين كـ )جبذ( أصلها )جذب(. -5
 الفعل الصحيح: كـ )خلق( واملعتل: كـ )هدى(. -6
 الفعل الصحيح )سامل، ومضّعف، ومهموز(. -7
 املعتل: كوعد، وقام، وسعى، و َوََف، وَشوى. -8
 د، كـ )نصر، ودحرج( ومنه َمزِيد، كانتصر، وتدحرج.من األفعال ما هو جمرَّ  -9

 من األفعال جامد، كـ )عسى( ومنه متصرف كـ )َعِلم(. -10
ع( وبعضها الزم كـ )َسه ل(. -11  بعض األفعال متعدٍّ كـ )مسَِ
 يؤكد الفعل بنون ثقيلة أو خفيفة، واملاضي ال يؤكد. -12
 فعال التعجب حنو )ما أمجَله وأمِجْل به(. -13
 ما أشّد وحنو ه خيلف ما فقد بعض الّشروِط. -14
 االسم جمّرد ومزيد. -15
 االسم اجملرد كَقمر، وجعفر، وسَفْرَجل، وال يزيد على ذلك. -16
 املزيد، كَسلَسبيل، وَقرْعبالنَة، وال يزيد على ذلك. -17
 اجلامد  من األمساء كشمس، واملشتقُّ كِكتاب. -18
 االشتقاق.املصدر  هو األصل  يف  -19
 مصدر الثالثّي قياسّي ومَساعّي. -20



 مصدر الرابعي كَدحرجة، واخلماسّي كانتصار، والسداسي كاستغفار. -21
 املصدر امليميِّ كذهب مذهباا. -22
 مصدر املرة حنو: َجْلَسة، واهليئة: كِجلسة. -23
 املصدر الصناعّي: كاجلاهلّية، واإلنسانّية. -24
 ومقتصٍد، وحمسٍن. اسم الفاعل: كسابق، -25
 صيغة املبالغة: )كَمّداح، وَصدوق، وعليم، وِمْطعان، وَفرِح(. -26
 مصدر الرابعي اجملّرد يكون على وزن )فعَلَلة( كدحرجة. -27
مصدر  الثالثيِّ املزيد، كـ )إكرام(، واخلماسّي، كـ )اخضرار( والسداسّي، كـ  -28

 )استغفار(، وامليمّي، كـ )ذهب مذهباا(.
اسم املفعول من الثالثّي على وزن مفعول، كــ )حممود( ومن غري الثالثي على وزن  -29

َتَظر(.  اسم الفاعل مع فتح ما قبل آخره، كـ )م نـْ
 الصفة املشبهة اسَم الفاعل: تصاغ من الفعل الالزم للداللة على احلال. -30
َعل، وفـَْعالن، وفـَْعل، وفـ ع ل،  -31  وَفِعل، وَفِعيل(.من أوزان الصفة املشبهة )َأفـْ
اسم املكان والزمان من الثالثي على وزن )َمْفَعل وَمْفِعل( ومما سواه على وزن اسم  -32

 املفعول.
 اسم اآللة: كـ )ِمصباح(، و )ِمْصَعد( و )ِمْلعقة(. -33
 اسم التفضيل حنو: هللا أكرَب. -34
و )املعتدي(  اسم املقصور: كـ )ليلى( و )اهلََوى( واملنقوص: كـ )القاضي( -35

 واملمدود: كـ )مَسْراء(.
 أوزان مجع القلة )َأفَعال، َأفِعَلة، َأفع ل، ِفْعلة( ومجع الكثرة كثري، كس يوف ورِقاب. -36
 صيغ التصغري: )فـ َعْيل، وفـ َعْيِعل، وفـ َعْيِعيل(. -37
 الّنسب: زايدة ايء مشّددة يف آخر االسم، كنجدّي، وقحطايّن، ومكّي. -38
 النسب يف األصل إىل املفرد ال إىل اجلمع.يكون  -39
َتِوّي، وإىل )القاضي(: القاضّي والقاضِوّي، وإىل )كساء(   -40 النسبة إىل )َفىت(: فـَ

 كسائّي، وكساوّي.



 اإلمالة: جعل  األلف مائال إىل الياء والفتحة إىل الكسرة. -41
 [(.3اء()][( و )مسََ 2[( و )َسَعى()]1اإلعالل: ابلقلِب، كـ )ميزان()] -42
 [( أصلها: ِمْوزان.1)]
 [( أصلها: تسعي.2)]
 [( أصلها: مَساْو.3)]

 اإلعالل ابحلذف، كـ )ِعدة( أصلها: ِوْعَدة. -43
 اإلعالل ابإلسكان، كـ )يـَق وم( أصلها: يـَْقو م. -44
 اإلبدال: كـ )اْصطرب( أصلها: اْصَترب. -45
 اإلدغام: كـ )َردَّ( أصلها: َرَدَد. -46
يوصى حبفظه قول بعضهم: إن ساكنان التقيا اكِسْر ما َسبق.. وإن يكن لَْيناا  مما -47

 فحذفه أحّق.
 مهزة  الوصل يف األمساء يف َعَشرة، ال غري. -48
تكون مهزة  الوصل يف الفعل املاضي الثالثّي، واخلماسّي، والسداسّي، ومصادرها،  -49

 ويف األمر من الثالثي.
 َتِقْف.. إال به قاعدٌة ال تتلْف.ال تبتدئ بساكٍن وال  -50

 

 (1)واحلمد هلل رب العاملني

                                                           

 املصدر:( 1(
 )مخسون قاعدة يف الصرف(: 
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